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 ۱۹-آزمایش و درمان کووید  

حتی اگر شما ویزای استرالیا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید، هنوز باید از دستورالعمل های مربوط 
 را انجام دهید. ۱۹-کنید، کمک پزشکی بخواهید و آزمایش کوویدبه سالمت پیروی کنید. اگر احساس ناخوشی می 

 و درمان ارائه می دهند. ۱۹-دولت های ایالت ها و قلمروها به طور رایگان آزمایش کووید

  قلمروی پایتخت استرالیا 
 نیوساوت ولز 
 قلمروی شمالی 
 کوئینزلند 
 ساوت استرالیا 
  تاسمانیا 
  ویکتوریا 
 وسترن استرالیا 

 ( دارمETAمجوز الکترونیک سفر )من یک ویزای بازدیدکننده یا 

فقط اجازه اقامت موقت در استرالیا را می دهند. اگر نمی توانید در مدتی که در استرالیا هستید  ETAویزاهای بازدیدکننده و 
 تاز خود حمایت کنید باید در صورت امکان تمهیدات الزم را برای بازدگشت انجام دهید. برای ترک استرالیا نیاز به درخواس

 معافیت مسافرتی نیست.

 اگر نمی توانید به کشور خود برگردید، باید همچنان یک ویزای معتبر داشته باشید و در صورت لزوم مشاوره پزشکی بگیرید.

 بررسی این که ویزای من چه زمانی منقضی می شود

شما به طور خودکار منقضی خواهد  ETAاگر شما در پایان دوره اقامت مجاز هنوز در استرالیا باشید ویزای بازدیدکننده یا 
 شد.

 شما می توانید موارد زیر را بررسی کنید:

  جزییات ویزای شما درVEVO ، اپmyVEVO در نامه اعطای ویزایتان یا در ،ImmiAccount. 
  تاریخ انقضا و شرایطETA  شما از طریق سرویسCheck an ETA. 

اگر با یک تور کروز رفت و برگشت استرالیا را ترک کردید و به استرالیا برگشتید، زمانی که در این تور کروز  توجه:
یعنی این که از نظر ما شما استرالیا را ترک نکرده  -اید گذرانده اید به عنوان زمانی محسوب می شود که در استرالیا بوده 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
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اید. بک تور کروز رفت و برگشت باعث بازنشانی یا تنظیم مجدد دوره اقامت ویزای شما نخواهد شد. در مورد این که آیا ما 
 کروز شما را یک کروز رفت و برگشت قلمداد می کنیم یا نه از کارگزار گردشگری خود سوال بپرسید.

 دید ویزای خودتم

 ممکن نیست. ETAتحت قانون مهاجرت استرالیا، تمدید یک ویزای بازدیدکننده یا 

 شما باید پیش از انقضای ویزای کنونی خود، برای یک ویزای جدید تقاضا کنید.

ر د بازدیدکننده )شاخه گردشگری(در اکثر موارد، اگر بتوانید از خود حمایت کنید، می توانید تقاضا کنید به عنوان یک 
زای تمهیدات پردازش ویاسترالیا بمانید. اگر قبال در استرالیا برای یک ویزای بازدیدکننده جدید تقاضا کرده اید به قسمت 

 مراجعه کنید. بازدیدکننده

اگر ویزای بازدیدکننده شما رو به انقضا است، نمی توانید به دلیل محدودیت های ورود به کشور خود برگردید و نمی توانید 
 ۱۹-ویزای رویداد همه گیری کوویدویزای دیگر را برآورده کنید، ممکن است هنوز واجد شرایط الزامات مربوط به یک 

شما باید نشان دهید چرا نمی توانید الزامات مربوط به یک ویزای دیگر، از جمله یک ویزای بازدیدکننده را برآورده  باشید.
کنید. این می تواند شامل یک اظهارنامه و مدارکی باشد که نشان دهد شما به منابع مالی کافی دسترسی ندارید تا هزینه تقاضا 

 کنید. ( را پرداختVACبرای یک ویزای دیگر )

باشید،  ۱۹-ویزای رویداد همه گیری کوویداگر ویزای بازدیدکننده شما به رو پایان است، ممکن است همچنین واجد شرایط 
داشته باشید. این بخش ها کشاورزی، صنایع غذایی، سالمت،  ۱۹-اگر پیشنهاد کار از سوی یک بخش ضروری برای کووید

 مراقبت از سالمندان و معلوالن و مراقبت از کودکان هستند.

 .سایر گرینه های پیش روی خود در مورد ویزا را بررسی کنیدشما همچنین می توانید 

 تقاضا برای یک ویزای جدید

 ما به شما توصیه می کنیم تا به شکل زیر تقاضا کنید:

 در صورت امکان، از طریق ImmiAccount 
  انقضای ویزای کنونی خود، تقاضا نکنید.هفته قبل از  ۴زودتر از 

وقتی برای یک ویزای جدید تقاضا می کنید، ممکن است به شما یک ویزای بریجینگ داده شود که به شما اجازه خواهد داد تا 
  زمانی که در مورد تقاضای ویزای شما تصمیم گیری می شود، در استرالیا به طور قانونی اقامت داشته باشید. 

تقاضای لغو این روی ویزای شما وجود دارد، قبل از تقاضا برای یک ویزای دیگر شما باید « عدم اقامت بیشتر»اگر شرط 
 .را کنید شرط

یزای واگر ویزای شما قبال منقضی شده است، می توانید برای یک ویزای بازدیدکننده دیگر تقاضا کنید، حتی پس از انقضای 
ز تاریخ انقضای ویزای شما نگذشته باشد. برای کسب اطالعات بیشتر به روز ا ۲۸کنونی شما، مادامی که بیش از  اساسی
 مراجعه کنید. ویزای من منقضی شده استقسمت 

 کار کردن

 اجازه ندارند در استرالیا کار کنند. ETAدارندگان ویزای بازدیدکننده و 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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 شرایط ویزا

شاید مانع خروج برخی از بازدیدکنندگان بین المللی از  ۱۹-وزارتخانه درک می کند که محدودیت های مسافرتی کووید
استرالیا طبق برنامه ریزی های انجام شده یا رعایت شرایط ویزایشان شود. هنگام بررسی هر نوع تقاضا در آینده، ما به این 

 حاصل کنیم که شما تحت تاثیر شرایطی قرار نمی گیرید که خارج از کنترل شماست.توجه خواهیم داشت تا اطمینان 

 ممکن است شرایط ویزای زیر در مورد دارندگان ویزای بازدیدکننده در استرالیا صدق کند:

 (۸۵۳۵، ۸۵۳۴، ۸۵۰۳شرط عدم اقامت بیشتر )شامل 

توانید برای اکثر ویزاهای دیگر در استرالیا تقاضا کنید مگر اگر شما دارای یک ویزای با شرط عدم اقامت بیشتر هستید، نمی 
 این که این شرط لغو شود.

تقاضا کنید این شرط هفته منقضی خواهد شد، باید  ۴اگر می خواهید برای ویزای دیگری تقاضا کنید و ویزای شما در کمتر از 
 لغو شود.

 اگر با درخواست شما موافقت شود، شما باید پیش از انقضای ویزای کنونی خود برای یک ویزای جدید تقاضا کنید.

 ید()نباید پس از پایان دوره ویزا در استرالیا بمان ۸۵۳۱شرط 

 این شرط نمی تواند لغو شود، اما مانع این نمی شود که برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید.

هستید، شما باید پیش از انقضای ویزای کنونی خود برای یک ویزای جدید تقاضا  ۸۵۳۱اگر شما دارای یک ویزا با شرط 
 کنید.

در استرالیا اقامت ماه  ۱۲ماهه برای بیش از  ۱۸)نمی توانید در هر دوره  ۸۵۵۸شرط 
 داشته باشید(

 این شرط نمی تواند لغو شود، اما مانع این نمی شود که برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید.

هستید، شما باید پیش از انقضای ویزای کنونی خود برای یک ویزای جدید تقاضا  ۸۵۵۸اگر شما دارای یک ویزا با شرط 
 کنید.

 در استرالیا هنوز در این کشور هستید، ویزای شما به طور خودکار منقضی خواهد شد. اگر شما در پایان دوره مجاز اقامت

ماه باشد  ۱۲ماهه بیشتر از  ۱۸ویزای شما به طور خودکار منقضی نخواهد شد اگر مجموع حضور شما در یک دوره 
 )مادامی که شما در هر بازدید بیشتر از دوره اقامت تعیین شده نمانده باشید(.

 پردازش ویزای بازدیدکننده تمهیدات

زمان پردازش برخی از ویزاها تحت تاثیر قرار گرفته است و ممکن است گرفتن تصمیم نهایی در مورد  ۱۹-به دلیل کووید
 تقاضاها زمان بیشتری ببرد.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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یزای اگر و وقتی شما در استرالیا برای یک ویزای بازدیدکننده تقاضا می کنید، به شما یک ویزای بریجینگ داده می شود.
کنونی شما پیش از این که در مورد تقاضای شما تصمیم بگیریم منقضی شود، ویزای بریجینگ شروع خواهد شد. در حالی که 
ما تقاضای ویزای شما را بررسی می کنیم، شما می توانید با ویزای بریجینگ در استرالیا بمانید. ممکن است شما در دریافت 

گ خود شاهد تاخیر باشید. در صورتی که شما پیش از انقضای ویزای کنونی خود برای یک تاییدیه اعطای ویزای بریجین
ویزای بازدیدکننده جدید اقدام کرده باشید نیازی نیست که نگران وضعیت قانونی خود باشید، حتی اگر ما تاییدیه اعطای ویزای 

 بریجینگ را هنوز برای شما نفرستاده باشیم.

شما برای ویزا را بررسی می کنیم شما می توانید با ویزای بریجینگ در استرالیا اقامت داشته  در مدتی که تقاضای جدید
باشید. شاید اعالم صدور ویزای بریجینگ شما تاخیر داشته باشد. اگر پیش از انقضای ویزای کنونی خود برای یک ویزای 

ی خود باشید، حتی اگر خبر اعطای ویزای بریجینگ را بازدیدکننده جدید تقاضا کرده باشید، نیاز نیست نگران وضعیت قانون
 هنوز برای شما ارسال نکرده باشیم.

 در صورتی که به اطالعات بیشتری نیاز داشته باشیم یا زمانی که تصمیم گرفته باشیم به شما اطالع خواهیم داد.

 خود را لغو کنید.اگر پیش از این که ما تصمیم بگیریم استرالیا را ترک کنید، می توانید تقاضای 

برای بررسی پیام های ما، بروز کردن جزئیات مربوط به خود، اطالع دادن به ما در مورد این که اشتباهی داشته اید یا لغو 
 استفاده کنید. ImmiAccountتقاضای خود، از 

 اختالالت در خدمات

قرار گرفته باشد و یک سری خدماتی که ما  ۱۹-مربوط به روند تقاضای ویزا ممکن است تحت تاثیر کوویدبرخی خدمات 
متکی به آنها هستیم )از جمله معاینات پزشکی( ممکن است در کوتاه مدت موجود نباشد. به شما زمان بیشتری داده خواهد شد 

 تی را ارائه کنید.تا این معاینات را تکمیل و در صورت نیاز اطالعات درخواس

 ارائه اطالعات بیشتر

اگر از شما خواسته شده است تا اطالعات بیشتری ارائه کنید، در اولین فرصتی که می توانید این اطالعات را از طریق 
ImmiAccount .برای ما بفرستید 

آپلود کنید. هنگام بررسی  ImmiAccountرا به موقع ارسال کنید، یک توضیح از طریق اگر نمی توانید این اطالعات 
تقاضاهای ویزای شما، ما به هر گونه اختاللی در خدمات توجه خواهیم داشت. اگر پیش از تصمیم گرفتن در مورد تقاضای 

 ت بیشتری نیاز باشد، دوباره با شما تماس خواهیم گرفت.شما هنوز به اطالعا

 گرفتن وقت مالقات برای معاینات سالمت

اگر الزم باشد برای ویزایتان تحت معاینات سالمت قرار گیرید، ما به شما اطالع خواهیم داد. اگر نمی توانید در دوره زمانی 
 وقت بگیرید، یا وقت مالقات شما لغو شده است: Bupa Medicalتعیین شده برای پاسخ گرفتن از مرکز خدمات ویزای 

  از طریق حسابImmiAccount خود یک توضیح آپلود کنید 
 در صورت امکان، یک وقت مالقات برای تاریخ موجود بعدی بگیرید 
 پس از این که یک وقت مالقات گرفتید، از طریق ImmiAccount .تاریخ وقت مالقات خود را به اطالع دهید 

هنگام بررسی تقاضای ویزای شما، ما به هرگونه تاخیر در ارائه خدمات یا تعطیلی ها توجه خواهیم داشت. اگر پیش از 
 تصمیم گرفتن در مورد تقاضای شما هنوز به اطالعات بیشتری نیاز باشد، دوباره با شما تماس خواهیم گرفت.

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login


 

 
 

 

  
  

 

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta - 26/02/2021 - Persian 5از  5صفحه 

 


