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ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
 oاﻟزاﻣﺎت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑرای اﻓراد در ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﯾﺎ دارای ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
 oآﯾﺎ ﭘﯾش از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾزا ﻧﯾﺎز دارم؟
 oﺳﻔر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﻔر ﺗﺟﺎری ) (ABTCھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﯾﺎ-ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ )(APEC
 oﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت
 oﺳوال ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر

ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣرزی ﺳﻔت و ﺳﺧﺗﯽ را ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ از ﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﭘروازھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودی از اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺟود دارد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ داده ﺷده اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد اﻻن ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻟﯾﻧﮏ را ﺑﺑﯾﻧﯾد:
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻣﻠﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت  ١۴روز در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ھﺗل ،در ﺷﮭری ﮐﮫ وارد آن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺟﺑﺎری ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗوﺻﯾﮫ ﮐروﻧﺎ وﯾروس )ﮐووﯾد-
 (١٩ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ھزﯾﻧﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣورد اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ وزارت ﺑﮭداﺷت اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻗﻠﻣروی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﻟزاﻣﺎت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑرای اﻓراد در ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﯾﺎ دارای ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﻧﯾروی ﻣرزی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻧﻔرادی دھد اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﺑوده و:










ﺑﮫ دﻋوت دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﺎ دوﻟت ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﺑﺎ ھدف ﺣﻣﺎﯾت در واﮐﻧش ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻣﺑوﻻﻧس ھواﯾﯽ ،ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و
ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
دارای ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻻزم ﺑرای ﺣﻔظ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺿروری ھﺳﺗﯾد )از ﺟﻣﻠﮫ در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ،ارﺗﺑﺎطﺎت از راه دور ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻣﻌدن داری ،ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ
زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن ،ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﺎﯾﻊ اوﻟﯾﮫ ،ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ(
ﺧدﻣﺎﺗﯽ را در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد )از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗوﻟﯾد در ﻣﻘﯾﺎس ﮐﻼن ،ﺗوﻟﯾدات ﻓﯾﻠم ،رﺳﺎﻧﮫ ای و ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی در ﺣﺎل ظﮭور( ،در ﻣواردی ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﻧﯾروﯾﺎﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮭﯾﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
از ﺳوی ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ﺑرای ﮐﺎر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺎﻏل ﻣوﺟود در ﻓﮭرﺳت ﻣﺷﺎﻏل ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﻣﮭﺎﺟرت
اوﻟوﯾت دار ) (PMSOLاﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷده اﯾد
ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ورودش در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎﺳت و از ﺳوی دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دوﻟت ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﯾﺎ
ﻗﻠﻣرو ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺣت اﯾن ﮔروه ﯾﮏ ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد از
طرف وی ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد .ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﭼﻧد ﻣﺳﺎﻓر در ﯾﮏ ﮔروه /ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھم وﺻل ﺷوﻧد ،ﺗﺎ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ
ﺑﺎ ھم ﺑررﺳﯽ ﺷوﻧد.

ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم زﯾر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻧﯾد و ﻣدارک ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ادﻋﺎی ﺧود اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ
اراﺋﮫ ﻧﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺎﺗﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ
ﺷوﻧد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺣداﻗل دو ھﻔﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اراﺋﮫ ﺷود.
ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری ﻓوری ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:





ﺟزﯾﯾﺎت ﻣﺳﺎﻓر :ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،ﻧوع و ﺷﻣﺎره وﯾزا ،ﺷﻣﺎره ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،آدرس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن در
اﺳﺗراﻟﯾﺎ
دﻻﯾل ﺳﻔر :ﭼرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺻﻼﺣدﯾد/ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺑررﺳﯽ ﺷود
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ :ﺗﺷرﯾﺢ اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼطور دارای ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم/ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑرای
ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺳﺗﯾد
ﻣدارک ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر دﺧﯾل در اراﺋﮫ ﮐﺎﻻھﺎ و
ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ،ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دوﻟت ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻗﻠﻣرو در ﻣورد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼرا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﻔر ﺷﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت

اﻓراد ﭘﯾش از ﺳﻔر ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺑﺎﺷﻧد.

آﯾﺎ ﭘﯾش از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﯾزا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﮔروه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﯾﺎز ﻧدارد در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﮏ وﯾزا
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺳﻔر ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت .ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﺑرای اﺧذ
ﯾﮏ وﯾزا ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧواع وﯾزاھﺎ و اﻟزاﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در وﺑﺳﺎﯾت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾدا ﺷوﻧد.

ﺳﻔر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﻔر ﺗﺟﺎری ) (ABTCھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﯾﺎ-ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ )(APEC
دارﻧدﮔﺎن و ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن  ABTCﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﻌﺎف ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑرای اﻣور
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻧﯾد و ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده از ادﻋﺎھﺎی
ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ  ABTCﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﻣﯽ دھد .اﮔر ﻗﺻد دارﯾد در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر
ﺑﺎ ﺣﻘوق ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﻔر ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ABTCﺑﮫ ﮐﺎرت ﺳﻔر ﺗﺟﺎری ) (ABTCھﻣﮑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﯾﺎ-ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﻟطﻔﺎ ﺑرای ھر ﻓرد ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .اراﺋﮫ ﭼﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﺎﺧﯾر در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت داده
ﻧﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎ ﺑرای ﺳﻔر اداﻣﮫ دھﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺳوار ﯾﮏ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ داده ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﻣورد ﻣﻌﺎﻓﯾت را
ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾﺎورﯾد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻼﯾن
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ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗر
اﮔر ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و روﻧد ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺟود در ﻣورد
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﯾﮏ ﻓرم ﭘرﺳش آﻧﻼﯾن ﭘر ﮐﻧﯾد.
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