در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ


ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
 oﺑروزرﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
 oﮔروه ھﺎی ﻣﻌﺎف
 oﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی
 oدﻻﯾل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺳﻔر
 oﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
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 و ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺟود دارد و ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾد اﻻن ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد :ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻣﻠﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺑرای  ١۴روز در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﻣﺛل ﯾﮏ
ھﺗل در ﻣﺣل ورودﺷﺎن ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس )ﮐووﯾد (١٩-ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﻻزم
ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ
وزارت ﺑﮭداﺷت اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻗﻠﻣروی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔروه ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور اﻧﻔرادی ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت از
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ داده ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺑروزرﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﮑوی ھدﻓﻣﻧد اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در ﺣﺎل ﺳﺎده ﺗر ﮐردن اراﺋﮫ و رھﮕﯾری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
ھﺳﺗﯾم .ﭘورﺗﺎل ﺟدﯾد ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ طﯾﻔﯽ از ﻣزاﯾﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ:







ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺎرﺑر ﭘﺳﻧد
ﺗﺎﯾﯾد ﻓوری درﯾﺎﻓت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ
ﻣدارک ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﭘﯾوﺳت و ﺑروز ﺷود
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﮔروھﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھم ﻣرﺗﺑط ﺷوﻧد
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را رھﮕﯾری ﮐﻧﯾد
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓوری در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﻗﺑل از در دﺳﺗرس ﺑودن ﭘورﺗﺎل ﺟدﯾد در روز ﺟﻣﻌﮫ  ١٧ﺟوﻻی  ٢٠٢٠اراﺋﮫ ﮐرده اﯾد ،ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۵ﻋﺻر روز ﺟﻣﻌﮫ  ٣١ﺟوﻻی  ٢٠٢٠ﺑﮫ وﻗت ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷرﻗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
اﻋﻼم ﺧواھﯾم ﮐرد .اﮔر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﻗﺑل از  ١٧ﺟوﻻی  ٢٠٢٠اراﺋﮫ ﮐرده اﯾد و ﭘﺎﺳﺧﯽ از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﯾﮏ
ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕر اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
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ﮔروه ھﺎی ﻣﻌﺎف
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﯾد )ﺑدون ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﻓردی( ،اﮔر ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷﯾد:










ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﯾﮏ ﻓرد دارﻧده وﯾزای اﻗﺎﻣت داﺋم اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﯾﺎ دارﻧده وﯾزای اﻗﺎﻣت داﺋم اﯾن ﮐﺷور
ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﺎﮐن اﺳت و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ
ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت دارای اﻋﺗﺑﺎر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ )دارای وﯾزای زﯾرﮔروه (٩٩۵
ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر در ﺣﺎل ﻋﺑور ﺗراﻧزﯾت از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای ﻣدت  ٧٢ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﮐﻣﺗر
ﺧدﻣﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ
ﺧدﻣﮫ درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ.
ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮔر ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدرﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﻓوق ھﺳﺗﯾد را ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣدارک دﯾﮕری ھم ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود.

ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﻧﯾروی ﻣرزی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻧﻔرادی دھد:







ﯾﮏ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻋوت دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﯾﺎ دوﻟت ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟت ھﺎ ﯾﺎ ﻗﻠﻣروھﺎی اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺑﺎ ھدف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺧدﻣﺎت ﺿروری و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻣﺑوﻻﻧس ھواﯾﯽ ،ﺗﺧﻠﯾﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﺗﺟﮭﯾزات
ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد
ﯾﮏ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧد ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﮭم ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧد ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ورودش در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳت و از ﺳوی دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ و دوﻟت ﯾﮏ اﯾﺎﻟت و ﯾﺎ
ﻗﻠﻣرو ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود
ﭘرﺳﻧل ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗواﻓﻖ وﺿﻌﯾت ﻧﯾروھﺎ ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺎﻣﻧوﻟت ،ﻧﯾروھﺎی آﺳﯾﺎﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ و
ﺗواﻓﻖ وﺿﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
ﺑﮫ دﻻﯾل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دارای وﯾزا و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻧﯾد و ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻻزم را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ادﻋﺎھﺎی ﺧود اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑدون ﺑررﺳﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷود ،اﮔر ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل دو ھﻔﺗﮫ ،و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﻗﺑل از زﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑرای ﺳﻔر ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻧﯾد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دارای اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﺎﺷﯾد:



ﺟزﯾﯾﺎت ﻣﺳﺎﻓر :ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،ﻧوع و ﺷﻣﺎره وﯾزا ،ﺷﻣﺎره ﮔذرﻧﺎﻣﮫ
آدرس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
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دﻟﯾل ﺷﻣﺎ ﺑرای آﻣدن :ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت داده ﺷود
ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ :ﺗﺷرﯾﺢ اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼطور واﺟد ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺳﺗﯾد
ﻣدارک ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ.

اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت داده ﻧﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑرای ﺳﻔر اداﻣﮫ دھﯾد ﭼون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺳوار
ھواﭘﯾﻣﺎ ﺷوﯾد و ﻋﺎزم اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ داده ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت را در
ﻓرودﮔﺎه ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

دﻻﯾل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺳﻔر
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﻧﯾروی ﻣرزی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑدھد ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ دﻻﯾل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺳﻔر ﮐﻧﯾد.
ﺑرﺧﯽ از دﻻﯾل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺷﺎﻣل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﻔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣرگ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﯾﮑﯽ ﻋﺿو ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺷود
وﻟﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻧﯾﺳت.
ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دارای وﯾزا و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻧﯾد و ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻻزم را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ادﻋﺎھﺎی ﺧود اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ
ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷود ،اﮔر ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد.
ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل دو ھﻔﺗﮫ ،و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﻗﺑل از زﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑرای ﺳﻔر ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣرگ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﯾﮏ ﻋﺿو ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
اﯾن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد و ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ را در اوﻟوﯾت ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت داده ﻧﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑرای ﺳﻔر اداﻣﮫ دھﯾد ﭼون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺳوار
ھواﭘﯾﻣﺎ ﺷوﯾد و ﻋﺎزم اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ داده ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت را در
ﻓرودﮔﺎه ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل دو ھﻔﺗﮫ ،و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﻗﺑل از زﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑرای ﺳﻔر ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل وﯾزا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت و ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده از ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷود ،اﮔر ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:











ﻣدرک ھوﯾت
ﻣدرک ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر دارﯾد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻔر
ﻣدرک /ﻣدارک ازدواج ،ﺗوﻟد و ﮔواھﯽ ﻓوت
ﻣدرک اﺛﺑﺎت راﺑطﮫ ﯾﺎ ﺳﮑوﻧت )از ﺟﻣﻠﮫ ﻗرارداد اﺟﺎره ﻣﺷﺗرک ،ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺷﺗرک ،ﻏﯾره(
ﻧﺎﻣﮫ از ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﺳﻔر ﺿروری اﺳت
ﻧﺎﻣﮫ از ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﺳﻔر ﺿروری اﺳت
ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده از ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ آژاﻧس دوﻟﺗﯽ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺿروری اﺳت
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ادﻋﺎھﺎی ﺧود
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ﻟطﻔﺎ از ارﺳﺎل ﭼﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر ﺧودداری ﮐﻧﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻘط ﺟدﯾدﺗرﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﯾد ﺑود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘروازی ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
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