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 ورود به استرالیا

مناطق سبز و قرمز در فرودگاه های استرالیا ایجاد شده اند تا اطمینان حاصل شود که مسافرانی که از پروازهای بدون 
 روز اجباری قرار گیرند )منطقه قرمز( جدا می شوند. ۱۴قرنطینه )منطقه سبز( می آیند، از مسافرانی که باید تحت قرنطینه 

کمتر از استرالیا عبور می کنید شما به طور خودکار از محدودیت های  ساعت یا ۷۲اگر به صورت ترانزیت و برای 
 مسافرتی استرالیا معاف هستید )و نیازی نیست تقاضای معافیت کنید.(

 شما باید از الزامات قرنطینه در ایالت یا قلمرویی که وارد می شوید، پیروی کنید.

بتوانند یک بلیت خروجی برای یک پرواز باید  لیا عبور کنند مسافرانی که می خواهند به صورت ترانزیت از استراتوجه: 
ساعت پس از ورود اولیه شان ترک می کند. اگر یک پرواز منطقه  ۷۲منطقه قرمز تهیه کنند که استرالیا را در کمتر از 

 نخواهد بود.  قرمز مناسب وصل کننده موجود نباشد، ترانزیت از استرالیا ممکن

 ر ترانزیت از استرالیاالزامات ویزا برای عبو

ترانزیت بدون ویزا برای عبور از استرالیا باید یک ویزای معتبر داشته باشید یا اهل یک کشور واجد شرایط برای 
(TWOV) .باشید 

 نیستید، باید برای ورود به استرالیا برای اخذ یک ویزا درخواست کنید. TWOVاگر ویزای معتبر ندارید و یا واجد شرایط 

 تقاضا کنید. (۷۷۱ویزای ترانزیت )زیرگروه ساعت برای یک  ۷۲برای عبور ترانزیت از استرالیا برای تا 

 ساعت هستم ۷۲من یک نیوزیلندی در حال عبور از استرالیا برای تا 

نیازی به تقاضا برای یک ویزای دیگر برای ترانزیت  (۴۴۴ویزای گروه ویژه )زیرگروه شهروندان نیوزیلندی واجد شرایط 
 ساعت ندارند.  ۷۲از استرالیا برای تا 

مثال ساعت عبور می کنید )برای  ۷۲برای ترانزیت با یک ویزای گروه ویژه، باید مدارکی داشته باشید که نشان دهد ظرف 
 برنامه سفر یا بلیت پرواز( و آن را در فرودگاه شهری که در آن وارد استرالیا می شوید، ارائه دهید.

بتوانند یک بلیت خروجی برای یک پرواز  بایدمسافرانی که می خواهند به صورت ترانزیت از استرالیا عبور کنند توجه:
اگر یک پرواز منطقه  اعت پس از ورود اولیه شان ترک می کند.س 72منطقه قرمز تهیه کنند که استرالیا را در کمتر از 

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به  قرمز مناسب وصل کننده موجود نباشد، ترانزیت از استرالیا ممکن نخواهد بود.
 مراجعه کنید. منطقه مسافرت ایمن نیوزیلندصفحه اینترنتی 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
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 تمهیدات قرنطینه ترانزیت

تا زمانی که منتظر پرواز بعدی خود هستید،  در ایالت یا قلمرویی که وارد می شوید، پیروی کنید. الزامات قرنطینهشما باید از 
برای کسب  شاید مجبور شوید در هتل بمانید و ممکن است از شما خواسته شود تا هزینه اقامت خود را پرداخت کنید.

 تماس بگیرید. وزارت بهداشت ایالت یا قلمروی مربوطهاطالعات بیشتر در مورد الزامات قرنطینه با 

 ۷۲الزامات ویزا و معافیت مسافرتی برای اقامت های طوالنی تر از 
 ساعت

ظر پرواز بعدی خود باشید، دیگر در حال ترانزیت از استرالیا قلمداد نمی ساعت در استرالیا منت ۷۲اگر می خواهید بیش از 
 شود و باید:

 .مراجعه کنید. گزینه های ویزای خود را بررسی کنیدبه قسمت  ویزای مناسب داشته باشید 
  مراجعه کنید. محدودیت های مسافرتی و معافیت هابه قسمت  از محدودیت های مسافرتی استرالیا تقاضای معافیت 

 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

