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 آمدن به استرالیا

 من یک شهروند استرالیا و یا دارنده ویزای اقامت دائم هستم

 کیمثال  یمشخص شده )برا یدر محل هابندر یا فرودگاه محل ورود خود در  دیشوند با یم ایکه وارد استرال یتمام مسافران
 .رندیروزه قرار گ 14 یاجبار نهیقرنط کیهتل( تحت 

شما می توانید به استرالیا سفر کنید، اگر شهروند استرالیا، دارنده ویزای اقامت دائم، یکی ازاعضای نزدیک خانواده یک 
ما یکی الیاست. اگر ششهروند استرالیا و یا دارنده اقامت دائم این کشور و یا یک شهروند نیوزیلند باشید که معموال ساکن استر

 از اعضای نزدیک خانواده که یک ویزای موقت دارد باشید باید مدارک مربوط به رابطه خود را به ما ارائه دهید. 

 شهروندان استرالیا

شهروندان استرالیا می توانند وارد استرالیا شوند و در شرایط استثنایی به آنها اجازه داده خواهد شد تا بدون یک گذرنامه معتبر 
 ازین ایورود به استرال یو برا دیهست ایشهروند استرال کیکه شما  دیاطالع ده ییمایلطفا به کارکنان شرکت هواپوارد شوند. 

ا تماس خواهد گرفت ت ایاسترال یمرز یرویبا ن ییمای(. شرکت هواپدیدوگانه داشته باش تیاگر تابع ی)حت دیندار زایبه و
وجود داشته باشد. ترک  ییرهایچون ممکن است تاخ دیمهم است که زود به فرودگاه برس نیکند. ا دییشما را تا یشهروند

 مقامات آن کشور دارد. ماتیبه مقررات و تصم یبستگ دیکه در آن هست یکشور

 دارندگان اقامت دائم

 Residentیک فرد مقیم دائم استرالیا کسی است که دارای یک ویزای اقامت دائم استرالیا، از جمله ویزای برگشت مقیم )
Visa.یمشخص شده )برا یدر محل هادر بندر یا فرودگاه محل ورود خود افراد دارای اقامت دائم استرالیا نیز باید  ( است 
 .رندیروزه قرار گ 14 یاجبار نهیقرنط کیهتل( تحت  کیمثال 

 ساکن هستند ایکه معموال در استرال یلندیوزیشهروندان ن

و یا ویزای دائم و یا موقت دیگر( می  ۴۴۴شهروندان نیوزیلندی که به طور معمول ساکن استرالیا هستند )با ویزای زیرگروه 
توانند به استرالیا بیایند. شما باید مدرک اسکان خود )مانند گواهینامه رانندگی و یا مدارکی که نشان دهنده سکونت شما باشد( 

شما باید در فرودگاه یا بندری که وارد آن می فرودگاه نشان دهید.  check-inمدرک را در قسمت را همراه داشته باشید. این 
 روزه قرار بگیرید. 14شوید در محل های مشخص شده )برای مثال یک هتل( تحت یک قرنطینه اجباری 

ه زندگی نمی کنند فقط برای برگشتن بنکته مهم: شهروندان نیوزیلند و دارندگان ویزای اقامت دائم این کشور که در استرالیا 
 نیوزیلند از استرالیا به صورت ترانزیت عبور کنند. به بخش عبور ترانزیت از استرالیا مراجعه کنید.

من یکی از اعضای نزدیک خانواده یک شهروند استرالیا و یا فردی که ویزای اقامت دائم 
 دارد هستم

 وب می شوید که یکی از موارد زیر باشید:شما فقط در صورتی اعضای نزدیک خانواده محس

 یک همسر 

 یک شریک زندگی بالفعل یا دفاکتو 
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 یک فرزند وابسته 

 قیم قانونی 

 کیمثال  یمشخص شده )برا یدر محل هادر بندر یا فرودگاه محل ورود خود  دیشوند با یم ایکه وارد استرال یتمام مسافران
 .رندیروزه قرار گ 14 یاجبار نهیقرنط کیهتل( تحت 

 شاید الزم باشد پیش از سفر به استرالیا اطالعاتی را به وزارتخانه اعالم کنید.

 قیم ها

تمام اختیارات، حقوق و یک قیم، در رابطه با یک کودک، فردی است که مسئولیت رفاه طوالنی مدت فرد را بر عهده دارد و 
 بر موارد زیر بر عهده دارد: عالوهمورد کودک وظایف در نظر گرفته شده در قانون و عرف را در 

 و ;حق مراقبت روزمره و کنترل کودک 

 حق و مسئولیت تصمیم گیری در مورد مراقبت روزانه و کنترل کودک 

 اگر ویزا ندارید

شما نمی توانید به استرالیا بیایید مگر این که ویزا داشته باشید. برای اخذ ویزا تقاضا کنند و مدارک مربوطه )از جمله شند 
 ازدواج، شناسنامه خود و شناسنامه فرزندانتان( را ارائه دهید.

 اگر یک ویزای موقت دارید )به جز ویزای همسر و ویزای فرزند(

ان نشسند ازدواج، مدرک برای ارائه اطالعات بیشتر به وزارتخانه از فرم زیر استفاده کنید. شما باید مدارک الزم )از جمله 
دفاکتو از جمله دارایی و یا ملک مشترک، شناسنامه خود و یا فرزندانتان( را پیوست کنید. سفر نکنید تا رابطه بالفعل یا دهنده 

 زمانی که به شما اطالع داده شود می توانید این کار را کنید.

می  )445و  102، 101( و ویزای فرزند )زیرگروه 820و  801، 309، 100دارندگان ویزای همسر )زیرگروه های 
 به استرالیا بیایند. نیاز نیست شما برای معافیت تقاضا کنید. توانند

 نمی توانند در حال حاضر به استرالیا بیایند. )۳۰۰دارندگان ویزای ازدواج در آینده )زیر گروه 

 برای معافیت و یا ارائه اطالعات بیشتر به صورت آنالین تقاضا کنید

 تقاضای آنالین

مسافرانی که دلیلی ناراحت کننده و یا قانع کننده برای سفر به استرالیا دارند نیز می توانند از این فرم برای تقاضای معافیت 
 .استفاده کنند

 تمام سایر افراد

مسافرانی که دلیلی ناراحت کننده و یا قانع کننده برای سفر به استرالیا دارند نیاز به یک معافیت از کمیسونر نیروی مرزی 
 استرالیا دارند. 

 کیمثال  یمشخص شده )برا یدر محل هادر بندر یا فرودگاه محل ورود خود  دیشوند با یم ایکه وارد استرال یتمام مسافران
 .رندیروزه قرار گ 14 یاجبار نهیقرنط کیهتل( تحت 

 .  دیکن یها وجود دارند. لطفا آنها را مرتبا بررس تیمعاف یهستند. برخ رییسفر تابع تغ یها تیمحدود

 معافیت های اضافی تعیین شده توسط کمیسیونر

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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 محدودیت های موجود در نظر گیرد: ( ممکن است معافیت های دیگری را در موردABFکمیسیونر نیروی مرزی استرالیا )

 سفر می کنند و یا افرادی  ۱۹-اتباع خارجی که به دعوت دولت کامنولت استرالیا و با هدف کمک به مقابله با کووید

 که ورود آنها به کشور در راستای منافع ملی است

  سرویس های پزشکی ضروری از جمله آمبوالنس های هوایی و تحویل محموله هایی که به طور مرتب وارد بندرها

 و فرودگاه های بین المللی استرالیا می شوند

  افراد با مهارت های ضروری )برای مثال متخصصان پزشکی، مهندسان، کاپیتان ها و خدمه کشتی ها( به صورت

 استثنا

 تایید استرالیا که در حال حاضر ساکن استرالیا هستند و اعضای نزدیک خانواده آنها  دیپلمات های مورد 

  و دالیل دلسوزانهاستثناهای مورد به مورد برای دالیل بشردوستانه 

معافیت ها باید پیش از سفر به استرالیا صادر شده باشند. تقاضا برای معافیت از طریق صالحدید کمیسیونر باید همراه موارد 
 یر ارائه شود:ز

 :نام، تاریخ تولد، نوع و شماره ویزا، شماره گذرنامه، آدرس مسکونی در استرالیا، شماره تلفن در  جزییات مسافر
 استرالیا

 :چرا این مورد باید برای صدور معافیت طبق صالحدید کمیسیونر/معافیت مورد بررسی قرار گیرد اطالعات مورد 

  :این تقاضا باید همراه با یک اظهارنامه و مدارک مربوط به این که فرد متقاضی چطور واجد اظهارنامه پشتیبانی
شرایط یکی از دالیل برای بهره مندی از معافیت به دلیل صالحدید کمیسیونر که در قسمت باال ذکر شده است می 

 باشد ارائه شود.

 ند.ی فوق هستد تا نشان دهند واجد شرایط یکی ازمعافیت هامدارکی ارائه کننپیش از مسافرت این مهم است که تمام مسافران 

 د:زیر باشبسته به این که دلیل شما برای تقاضای معافیت چیست، مدارک مربوطه باید ارائه شود که می تواند شامل موارد 

 مدرک هویت 

 گواهی های ازدواج 

 شناسنامه ها 

 گواهی های فوت 

  و غیره( مشترک، حساب بانکی مشترکمدرک ارتباط )برای مثال توافق اجاره 

 وضعیت ویزا 

 نامه از یک دکتر یا بیمارستان در مورد این که چرا سفر ضروری است 

  سفر ضروری است و یا کاری که انجام می شود ضروری است.نامه از یک کارفرما مبنی بر این که چرا 

 نامه از یک کسب و کار و یا شرکت مربوطه 

 ت برای اثبات ادعای خود داشته باشیدهر مدرک دیگری که ممکن اس 

 اخذ معافیت مسافرتی ارائه می شود باید به طور رسمی به انگلیسی ترجمه شود.تمام مدارکی که برای 

 برای معافیت و یا ارائه اطالعات بیشتر به صورت آنالین تقاضا کنید

 تقاضای آنالین

مسافرانی که دلیلی ناراحت کننده و یا قانع کننده برای سفر به استرالیا دارند نیز می توانند از این فرم برای تقاضای معافیت 
 .استفاده کنند

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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 می خواهم برای یک ویزا تقاضا کنم

شما باید در این زمان در مورد نیاز خود برای تقاضا برای اخذ یک ویزای استرالیا تجدید نظر کنید و برای آگاهی از 
 اطالعات جدید در مورد محدودیت های سفر و پردازش ویزاها این صفحه را به طور مرتب بررسی کنید. 

 تنظیمات پردازش ویزا

وزارتخانه درحال اولویت قائل شدن برای پردازش تقاضاهای ویزای آن دسته از مسافرانی است که در گروه های دارای 
 معافیت هستند تا از سفرهای فوری حمایت کند.

ما به متقاضیان توصیه می کنیم که هر جا که ممکن است به صورت آنالین تقاضاهای خود را ارائه کنند چون این تقاضاها 
 یعتر از تقاضاهایی که روی کاغذ ارائه می شوند بررسی خواهند شد.سر

  اقدام کنید. ETA onlineتا زمانی که محدودیت های سفر برقرار است، شما نمی توانید برای یک 

 اختالل در خدمات

قرار گرفته باشد و برخی از سرویس هایی  ۱۹-ویزا ممکن است تحت تاثیر کوویدبرخی از خدمات مربوط به روند تقاضای 
 که ما متکی بر آنها هستیم به طور روزافزون خارج از دسترس هستند.

این شامل پنل های پزشکان خارج از کشور )قسمت زیر را ببینید(، مراکز آزمون زبان انگلیسی، جمع آوری اطالعات 
 تقاضاها روی کاغذ است. بیومتریک و مراکز ارائه

د. به برآورده کننکه این سرویس ها در دسترس نیستند، بسیاری از متقاضیان نمی توانند شرایط مربوط به ویزا را در حالی 
 الزم را تکمیل و اطالعات خواسته شده را ارائه کنند.متقاضیان وقت اضافی داده خواهد شد تا بررسی های 

 قرارهای مالقات پزشکی ویزا

 اطالع داشته باشند.  ۱۹-متقاضیان باید از اختالالت در سرویس های پزشکی ویزا، به دلیل کووید

 Healthپیش نیازهای مربوط به سالمت )به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.  My Healthاطالعیه های 
Requirements که می خواهید بگیرید زمانی تعیین خواهد شد که تقاضای شما  ویزایی( از جمله معاینات پزشکی برای

 برای ویزا ارائه شده باشد. 

کارمندان پردازش ویزای ما از این اختالالت اطالع دارند. هنگام بررسی تقاضاهای ویزای شما، ما به این زمان های طوالنی 
 تر توجه خواهیم داشت.

 دیگری موکول شده است نیاز نیست با ما تماس بگیرید.اگر قرار مالقات پزشکی ویزای شما به زمان 

اگر شما هنوز تقاضای ویزای خود را ارائه نکرده اید و یا از شما خواسته نشده است که یک معاینه پزشکی مهاجرتی انجام 
 اس بگیرید. مدهید، نیازی نیست فعال با یک کلینیک خدمات پزشکی ویزا در استرالیا و یا یک کلینیک پنل خارج از کشور ت

 ویزاهای دانشجویی

اگر شما در خارج از کشور هستید و به صورت آنالین در یکی از دوره های مراکز آموزشی استرالیا تحصیل می کنید نیازی 
 به ویزا ندارید.

 نام کنند. ( جدید صادر کنند و دانشجویان را برای کالس های آنالین ثبتCoEمراکز آموزشی می توانند یک تاییدیه ثبت نام )

https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3

