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ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
 

 

 

ਸੁੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱਚ ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ (MTD) ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  MTD 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 3 ਅਤੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  
ਆਪਣੇ MTD ਨ ੁੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

 ਆਪਣੇ ਸੁੰਪਰਕ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਜਦ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਹੋ 

 ਆਪਣੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਸਵਿਤੀ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ 
 ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡ ੇਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਇਵਤਹਾਸ 

ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ 
 ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਕ ਆਰੁੰਟ੍ੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਪਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ 

ਵਵੁੱ ਚ ਲਾਗ  ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ ਰਮਾਨੇ। 

ਨੋਟ੍: ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ MTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਟ੍ੀਕੇ ਲੁੱ ਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ੀਕੇ 
ਨਾ ਲੁੱ ਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਵਡਵਜ਼ਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ (DPD) ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। 

MTD ਵਸਰਫ ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਪਹ ੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਡਵਜ਼ਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ (DPD) ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ। 

ਜ਼ ਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹ,ੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (MTD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੇ 
ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਹਰਜਾਨੇ (ਪਨੈਲਟ੍ੀ) ਯ ਵਨਟ੍ਾਂ (ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 6,660 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰ) ਦ ੇਵਸਵਲ ਹਰਜਾਨੇ (ਜ ਰਮਾਨੇ) ਲਈ ਵਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਵਕ-ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ (ਬਾਇਓਸਵਕਓਵਰਟ੍ੀ) 
ਕਾਨ ੁੰ ਨ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਵੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੁੰ  ਝ ਠੀ ਜਾਂ ਗ ੁੰ ਮਰਾਹਕ ੁੰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਇਕ ਗੁੰ ਭੀਰ ਜ਼ ਰਮ ਹ।ੈ ਜ ੇਦਸੋ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਸਜ਼ਾ 12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਕਦੈ ਹ।ੈ 

ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਆਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਵਵੁੱਚ COVID-19 ਲਈ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਵ-ੈਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕ ਆਰੁੰਟ੍ੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਗੁੰਭੀਰ ਦੁੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੁੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਜ ਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿੋੜਹ ੇ
ਸਮੇਂ ਦ ੇਨੋਵਟ੍ਸ 'ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹ ੁੰ ਚਣ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਵਜਹੜੇ ਅਸਿਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  
ਨਜ਼ਰਬੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ: 

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੁੱਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤ ੇਪ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹਨ 

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸ ੇCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤ ੇਕੋਈ 
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਵਕਸ ੇਛੋਟ੍ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਹੈ। 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements


 

 
 

 

 
 

 

ਸਫਾ 3 ਕ ੁੱ ਲ 5 Updated as at 28042022 - Punjabi  

ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

ਤ ਸੀਂ MTD ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (MTD) ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਕ ਖਾਤਾ (ਅਕਾਉਂਟ੍) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਕ ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤ ੇਭਵਵੁੱ ਖ ਦੇ 
ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨਾ 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  MTD ਵਾਸਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਮ ਫਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਵਤਆਰ ਰੁੱ ਖੋ: 

 ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਵਕਸਮ 
 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤ ੇਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੰਦਰਗਾਹਾਂ 
 ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ 
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡ ੇਪਹ ੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦ ੇ14 ਵਦਨਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ 
 COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬ ਤ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ੀਕਾ 

ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨ ੁੰ  ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੁੰ  15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ 
ਵਾਸਤ ੇਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲੀ ਇੁੱਕ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, 
ਵਜਸ ਨ ੁੰ  ਤ ਸੀਂ ਵਪਰੁੰ ਟ੍ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘ ੁੰ ਮ ਕ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫਰ (ਰਾਊਂਡ ਵਟ੍ਰਪ ਕਰ ਜ਼) 

ਵਜੁੱਿੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱਚ ਰਾਊਂਡ ਵਟ੍ਰਪ ਕਰ ਜ਼ ਸ਼ ਰ  ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨ ੁੰ  
ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (MTD) ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ ਰ  ਵਵੁੱ ਚ ਸਮ ੁੰਦਰੀ 
ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਘਰੇਲ  ਕਰ ਜ਼ ਅਤੇ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਰ ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼ ਰ  
ਅਤੇ ਖਤਮ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵਵਦੇਸ਼ੀ ਬੁੰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਵਟ੍ਰਪ ਕਰ ਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  MTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। 

https://mtd.homeaffairs.gov.au/
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ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕਰ ਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੁੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (MTD) ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤ ੇਇੁੱਕ ਤੋਂ 
ਵਧੇਰੇ ਜਗਹਾ ਰ ਕ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ MTD ਨ ੁੰ  ਕੇਵਲ ਤ ਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੁੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪ ਰਾ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

MTD ਨ ੁੰ  ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੁੰਚਾਰਜ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦ ੇਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ 
ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਦ।ੇ 

ਵਪਾਰਕ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੁੰ  MTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮ ੁੰਦਰੀ 
ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਸਵਾਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  MTD ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱਚ ਘਰੇਲ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤ ੇMTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੁੰ  
ਵਡਵਜ਼ਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (DPD) ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ MTD ਨ ੁੰ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 
MTD ਵਸਰਫ ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਡਾ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਤੀਜਾ 

ਇੁੱਕ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (MTD) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡ ੇਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਰੁੰਟ੍ੀ ਨਹੀਂ ਵਦੁੰ ਦੀ। 

ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤ ਸੀਂ MTD ਨ ੁੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਵਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇੁੱ ਕ ਈਮੇਲ ਵਮਲੇਗੀ ਵਜਸ ਨ ੁੰ  ਤ ਹਾਡ ੇਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਚੜਹਨ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਵਦਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਛਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਵਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ)। ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣੇ MTD ਖਾਤੇ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤ ਹਾਡੇ ਚੜਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਕ ਤ ਹਾਡੇ MTD ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਗੇ। ਤ ਹਾਡੀ MTD 
ਇੁੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵਵਖਾਏਗੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ: 

 ਹਰਾ: ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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ਵਫਰ ਵੀ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਕ 
ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱ ਚ ਚੜਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅੁੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। 

 ਨੀਲਾ: ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡ ੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨ ਸਾਰ, ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 
ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡ ੇਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਕ ਝ ਵਾਧ  
ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਲਾਲ: ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਤ ਸੀਂ ਤਦ ਤੁੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੁੱਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ 
ਨਾ ਵਮਲੇ। ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦ ੇਸੁੰਚਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਾਧ  ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 
ਵਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਵੁੱ ਚ ਚੜਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤ ੇਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕ ਆਰੁੰਟ੍ੀਨ ਪਰਬੁੰ ਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਵਜੁੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ ਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਲੁੰ ਘਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪਰਾਂਤ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ 
ਪਰਦੇਸ਼ ਵਵੁੱਚ ਲੋੜਾਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਵੇਖੋ। 

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁੰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕਰ ਜ਼ ਵਸ਼ਪ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸ ਪਰ ਬੇੜੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਕਰਾਫਟ੍ ਸਮੇਤ ਸਮ ੁੰਦਰੀ 
ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁੰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਚਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। 

ਸਹਾਇਤਾ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇMTD ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੇਖੋ। 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

