ترک استرالیا
در این صفحه
غیر شهروندان
دارندگان ویزاهای موقتی که به خانه بر می گردند
استرالیایی ها و دارندگان ویزای اقامت دائم
استرالیا تمهیدات مرزی سفت و سختی دارد تا از سالمت جامعه استرالیا محافظت کند .در حال حاضر پروازهای بسیار محدودی به مقصد استرالیا
وجود دارند و یا این کشور را ترک می کنند و شما نمی توانید در حال حاضر سفر کنید .به این قسمت مراجعه کنید :بیانیه رسانه ای کابینه ملی.
تمام مسافرانی که وارد استرالیا می شوند ،از جمله شهروندان استرالیا ،باید در یک محل مشخص شده ،از جمله یک هتل ،در محل ورود خود تحت
قرنطینه قرار گیرند .به قسمت توصیه کروناویروس (کووید )۱۹-برای مسافران مراجعه کنید .شاید الزم باشد تا شما هزینه های قرنطینه را پرداخت
کنید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الزامات قرنطینه با وزارت بهداشت دولت ایالت یا قلمروی مربوطه تماس بگیرید.

غیر شهروندان
به دلیل وضعیت کووید ۱۹-در استرالیا ،از جمله محدودیت های مرزی ایالت ها و قلمروها ،تعطیلی کسب و کارها و الزامات فاصله گیری اجتماعی،
به بازدیدکنندگان بین المللی توصیه می شود تا هر وقت که ممکن باشد به کشور خود برگردند.
دارندگان ویزاهای موقت باید اطالع داشته باشند که اگر می خواهند به استرالیا برگردند در حالی که محدودیت های کووید ۱۹-هنوز پا برجاست ،آنها
معموال به یک معافیت مسافرتی نیاز خواهند داشت .برای اطالعات بیشتر در مورد معافیت کمیسیونر به قسمت آمدن به استرالیا مراجعه کنید.

دارندگان ویزاهای موقتی که به خانه بر می گردند
دارندگان ویزاهای موقتی که تحت تاثیر گووید ۱۹-قرار گرفته اند می توانند اقدامات الزم را برای بازگشت به کشور خود به عمل آورند ،اگر
محدودیت های مرزی در آن کشور اجازه دهد.
دارندگان ویزاهای موقت برای این که استرالیا را ترک کنند نیاز به معافیت ندارند .آنها می توانند در هر زمانی استرالیا را ترک کنند ،مادامی که
محدودیت های مرزی در کشورشان به آنها اجازه بازگشت دهد.
به یاد داشته باشید که وضعیت کووید ۱۹-به تغییر ادامه می دهد.
هر هفته این اطالعات را بررسی کنید:


محدودیت های مرزی



پروازهای موجود

پروازهای تجاری در چندین فرودگاه اصلی در سراسر استرالیا موجود هستند .این پروازها در حال حاضر پروازهایی هستند که استرالیا را ترک می
کنند:
خطوط هوایی که پرواز دارند شامل این شرکت ها می شودAirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern :
Airlines | Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United
شاید شما بخواهید ببینید آیا پروازهای خصوصی و یا پروازهای بازگرداندن دولتی نیز به مقصد کشور شما وجود دارد یا نه.
هند در حال حاضر در حال ترتیب دادن پروازهای بازگرداندن به کشور است.
اگر برای بازگشت به کشور خود به حمایت های بیشتری نیاز دارید ،می توانید با سفارت یا کنسولگری کشور خود در استرالیا تماس بگیرید.
شما همچنین می توانید مشخصات خود را ثبت کنید.

ما اطالعات شما را به وزارت امور خارجه و بازرگانی ارائه خواهیم کرد و ممکن است این وزارتخانه این اطالعات را به دولت کشور شما (یا در
خارج از کشور و یا از طریق نمایندگی سفارت ،کنسولگری و یا کمیسیون عالی در استرالیا) ارائه دهد.
این اطالعات فقط برای دارندگان ویزای موقت است.

استرالیایی ها و دارندگان ویزای اقامت دائم
اگر شما یک شهروند استرالیا و یا دارنده اقامت دائم هستید به دلیل محدودیت های مربوط به کروناویروس شما نمی توانید استرالیا را ترک کنید مگر
این که معافیت داشته باشید .شما می توانید به صورت آنالین تقاضا کنید اما باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشید:


سفر شما بخشی از پاسخ به شیوع کووید ۱۹-باشد ،از جمله ارائه کمک



سفر شما برای فع الیت بخش ها و کسب و کارهای مهم (از جمله بخش صادرات و واردات) ضروری باشد



شما برای دریافت درمان پزشکی فوری که در استرالیا موجود نیست سفر می کنید



شما به دلیل یک موضوع شخصی فوری و غیرقابل اجتناب سفر می کنید



شما بنابر دالیل دلسوزانه و بشردوستانه سفر می کنید



سفر شما در راستای منافع ملی است

شما باید مدارک الزم برای اثبات ادعای خود را ارائه کنید که این مدارک ممکن است موارد زیر باشد:


گذرنامه/ها



سند ازدواج/ها



شناسنامه/ها



گواهی/های فوت



مدرک رابطه (برای مثال توافقنامه اجاره مشترک ،حساب بانکی مشترک و غیره)



مدارکی که نشان می دهد شما برای طوالنی مدت به یک کشور دیگر نقل مکان می کنید ،مثل اجاره نامه ،پیشنهاد کاری و مدارکی که نشان
می دهد کاالهای شما نیز ارسال می شود



مدرک ویزای معتبر شما ،از جمله در استرالیا و/یا خارج از کشور



نامه از یک پزشک یا بیمارستان در مورد هر نوع درمان/بیماری که مطرح می کند چرا سفر ضروری است



نامه از یک کارفرما که نشان می دهد چرا سفر ضروری است و یا این که کاری که شما انجام می دهید ضروری است



اظهار نامه و یا مدرکی که نشان دهد شما چه زمانی می خواهید به استرالیا برگردید



هر مدرک دیگری که ممکن است برای اثبات ادعای خود داشته باشید

تمام مدارکی که از تقاضای معافیت مسافرتی حمایت می کند باید به طور رسمی به انگلیسی ترجمه شود.
شما باید حداقل از  ۴هفته قبل برای یک معافیت درخواست کنید ،ولی این نباید بیش تر از سه ماه قبل از سفر برنامه ریزی شما باشد.
اگر به شما معافیت اعطا نشود ،شما نباید به برنامه های خود برای سفر ادامه دهید .اگر به شما معافیت اعطا شود ،شما باید مدرک تصمیم در مورد
این معافیت را به فرودگاه ببرید.
شما معاف هستید اگر:


به طور معمول در کشوری به جز استرالیا زندگی می کنید



یک پرسنل شرکت هواپیمایی یا خدمه دریایی و یا کارگر ایمنی مربوط به آنها هستید



یک شهروند نیوزیلند دارای ویزای گروه ویژه (زیرگروه  )۴۴۴هستید



در زمینه انجام کار روزانه حمل و نقل باری مربوط به خارج از کشور فعالیت می کنید



با کارهای ضروری در تاسیسات برون مرزی استرالیا ارتباط دارید



برای انجام یک موضوع رسمی دولتی سفر می کنید ،از جمله این که عضو نیروی دفاعی استرالیا هستید

شما فردی تلقی می شوید که به طور معمول ساکن کشوری خارج از استرالیا هستید ،اگر سوابق مربوط به جابجایی های بین المللی شما نشان دهد شما
در  ۱۲تا  ۲۴ماه گذشته ،بیش از این که در استرالیا باشید در خارج از آن بوده اید .نیازی نیست شما یک برگه مربوط به سوابق جابجایی های خود را
همراهتان داشته باشید .اگر الزم باشد ،ماموران نیروی مرزی استرالیا در فرودگاه می توانند در سیستم های اداره سوابق جابجایی های شما را بررسی
کنند.
اگر در  ۱۲تا  ۲۴ماه گذشته بیش تر از این که در استرالیا باشید در خارج از آن نبوده اید ولی هنوز خود را به طور معمول ساکن کشور دیگری می
دانید ،می توانید یک درخواست معافیت مسافرتی ارائه دهید.
تقاضای شما باید دارای مدارک باشد ،برای مثال:


مدرکی که نشان دهد شما یک خانه در کشور دیگری دارید



موقعیت اعضای خانواده نزدیک شما



قرارداد کار برای شغلی در خارج از استرالیا



ثبت نام مدرسه برای فرزندان وابسته



مدرک مربوط به منافع تجاری/ملکی



مدرکی که نشان دهد شما تابعیت دوگانه دارید و ویزای معتبر کشوری دیگر را دارید



مدرکی که نشان دهد غیبت شما در کشوری دیگر موقتی است و شما قصد دارید به آنجا برگردید

اگر فکر نمی کنید که نیاز به یک معافیت مسافرتی دارید ،می توانید این مدرک را هنگام  check-inدر فرودگاه نشان دهید .با این وجود اگر شک
دارید که آیا شرایط شما منطبق با مفهوم ساکن به طور معمول است یا نه ،به شما توصیه می کنیم حداقل چهار هفته پیش از زمان برنامه ریزی شده
عزیمت ،یک تقاضای ارزیابی ارائه دهید.

