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یشن  بحریہ ٹریول ڈیکلیر

 

 

 

 عمویم جائزہ

یشن ) یلیا میں سمندری راستے ےس پہنچنے واےل مسافروں کو ایک بحری ٹریول ڈیکلٹں
۔ آپ  MTDآسٹر ورت ہے ( جمع کروانے یک ضے

یلیا ےک سفر ےک لتں اپنے  جمع کرانا ہوگا۔ آپ کو جہاز میں سوار ہونے  MTDسمندری جہاز پر سوار ہونے ےس پہےل ایک کو آسٹر

۔  MTDدن ےک درمیان اپنا  10ےس  3ےس پہےل  :   MTDجمع کرا دینا چاہنں
ی

یں کرنے ہوں یک ے  کو ُپر کرنے وقت آپ کو درج ذیل چٹں

   یلیا میں رہنے ہون
پ کا ایک ای میل پتہ اور رابط اپنے رابےط یک تفصیالت فراہم کریں، جس میں آسٹر

ٓ
 ہ نمٹر شامل ہے ا

  اپنےCOVID-19 یشن ُپر کریں  ویکسینیشن ےک اسٹیٹس ےک بارے میں ایک ڈیکلٹں

  یشن ُپر کریں 14گزشتہ ے االقوایم سفری رسگزشت ےک بارے میں ایک ڈیکلٹں یلیا پہنچنے ےس پہےل اپنے بیں  دنوں میں آسٹر

 ن ق
ُ
یشن ُپر کریں کہ آپ ا رنطینہ اور ٹیسٹنگ ےک تقاضوں اور عدم تعمیل یک صورت میں تعزیرات ےس ایک ڈیکلٹں

۔
ی

مد ہویک
ٓ
پ ےک جہاز یک ا

ٓ
 ہیں جہاں پر ا

 میں الگو ہونے
س ریاست یا عالقے

ُ
 واقف ہیں جو ا

یلیا ےک لتں دیگر تمام سفری تقاضے چیک کریں۔ سفر کرنے ےس پہےل آپ کو جن  MTDاپنا : نوٹ مکمل کرنے ےس پہےل، آسٹر

ورت ہے اس یک ایک فہرست حاصل کرنے ےک لتں دس   ےک دہ مسافروںغٹ ویکسیے شاور  ویکسیے شدہ مسافروںتاویزات یک ضے

 لتں معلومات مالحظہ کریں۔

یش ) یلیا پہنچنے واےل مسافروں کو ڈیجیٹل مسافروں کا ڈیکلٹں
ورت DPDسمندر ےک راستے ےس آسٹر  ۔نہیر ہ  ( جمع کرانے یک ضے

MTD تو اس ، یلیا پہنچ رہے ہیں
۔ اگر آپ ہوان  جہاز ےک ذریےع آسٹر یلیا پہنچنے واےل لوگوں ےک لتں ہے   ضف سمندر ےک راستے آسٹر

۔DPD) ڈیجیٹل مسافروں کا ڈیکلٹیش بجاے  یک  ( جمع کرائیں

ائیں اور نفاذ  رسے

یلیا ےک سفر ےک لتں اپنے سمندری جہاز پر سوار ہونے ےس پہےل  س ےک بارے میں ایک ویکسینیشن ےک اسٹیٹ اپنے آپ کو آسٹر

یشن ) یشن سمیت جملہ اہم معلومات فراہم کرنے ےک لتں بحریہ ٹریول ڈیکلٹں ۔ یہ ایک نں چاہ( کا استعمال کرنا MTDڈیکلٹں

، اس پر  ا تقاضقابل اطالق   میں ناکام رہتا ہے
۔ جو شخص ان تقاضوں یک تعمیل کرنے  AUDپینلنر یونٹس )فے الحال 30ہے

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://dpd.homeaffairs.gov.au/


 

 
 

 

 
 

 

 Updated as at 28042022- Urdu 4از  2صفحہ 

۔ اس کا تذکرہ $6,660 میں کیا   46ےک سیکشن  2015بائیو سیکیورنر ایکٹ ( یک دیوانے پینلنر )جرمانہ( عائد کیا جا سکتا ہے

۔  گیا ہے

۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہ  تو، اس یک زیادہ ےس  ن جرم ہ  یلیائی حکومت کو غلط یا گمراہ کن معلومات دینا ایک سنگیر آسیر

ا  ۔ 12زیادہ سن  ماہ قید ہ 

۔ اس میں  ائیں نافذ کر سکتے ہیں رڈرز یک تعمیل کو نافذ کرنے ےک لتں جملہ ریاستیں اور عالقے بیھ اپنے رسے
ٓ
پبلک ہیلتھ ےک ا

COVID-19   یک ٹیسٹنگ اور خود ساختہ 
ی

۔ اگر آپ داخل ہونے ےک بعد  علیحدیک یا قرنطینہ ےک تقاضے شامل ہو سکتے ہیں

اؤں کا سامنا کرنا پڑ سکصحت عامہ ےک احکامات یا دیگر کیس بیھ تقا ے رسے  ہیں تو، آپ کو سنگیں
، ضے یک تعمیل نہیں کرنے تا ہے

۔ فوری اطالع پر   شامل ہیں
۔ مزید معلومات ےک  )اچانک(جس میں قید یا بڑے جرماےے  تں لجملہ تقاضے تبدیل ہو سکتے ہیں

 ۔ریاسنے اور عالقان  آمد ےک تقاضے مالحظہ کریں 

، انہیں حراست میں لیا جا سکتا  ے کا ویزا منسوخ کیا جا سکتا ہے یلیا پہنچنے واےل عارضے ویزا حاملیں درج ذیل صورتوں میں آسٹر

 :  ہے اور ہٹایا جا سکتا ہے

  ے یلیا یک رسحد میں داخےل ےک تقاضوں ےک مطابق بیں ے االقوایم سفری مقاصد ےک لتں مکمل طور پ اگر وہ آسٹر ر ویکسیں

 شدہ نہیں ہیں 

  اگر وہCOVID-19  یلیان  حکومت یک جانب ےس بیان کردہ کیس طنر ممانعت کا شکار نہیں ہیں ے ےک لتں آسٹر  ویکسیں

 ۔ ٰ ےک حامل نہیں ہیں  ہیں یا وہ کیس سفری استثنے
ےے
ٓ
ا ٰ زمرے میں نہیں   اگر وہ مستثنے

یشن   مکمل کریںاپنا ڈیکلٹں

یشن )  آن الئن فارم MTDآپ  ۔MTDکا استعمال کر ےک اپنا بحریہ ٹریول ڈیکلٹں  ( ُپر کر سکتے ہیں

ے  آپ کو ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا، جس یک مدد ےس آپ ایک یہ جگہ پر اپنے موجودہ اور آئندہ ےک یشٹے ۔  نیجمی ڈیکلٹں
ی
 کرسکیں ےک

وع کرنا یشن رسر  اپنا ڈیکلٹں

ورت نہیں ہے  MTDآپ کو   کرنے یک ضے
ی

۔ -ےک لتں کیس قسم یک ادائیگ  یہ مفت ہے

وع کرنے ےس پہےل، آپ ےک پاس درج ذیل معلومات تیار ہونے  یشن کو رسر  : یں یچاہاپنے ڈیکلٹں

 سمندری جہاز کا نام اور قسم 

  اور آمد یک بندرگاہیں 
ی

 روانگ

 درست پاسپورٹ 

  پ یک آمد ےس
ٓ
یلیا میں ا

ے االقوایم سفر 14آسٹر  دن پہےل تک ےک تمام بیں

 COVID-19  ے نہیں ویکسینیشن کا ریکارڈ یا اس بات کا قابل قبول ثبوت کہ طنر وجوہات یک بناء پر آپ کو ویکسیں

۔  لگان  جا سکنے

یشن ُپر  تں لں ےک  سال ےس کم عمر ےک بچو  15۔ تاہم، نں چاہہر بالغ شخص کو اپنا اعالمیہ مکمل کرنا  ن ےک والدین کو ڈیکلٹں
ُ
  ا

۔نں چاہکرنا  یشن ےک ساتھ ایک ای میل موصول ہوگا، جےس آپ پرنٹ یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں  ۔ آپ کو اپنے مکمل کردہ ڈیکلٹں

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


 

 
 

 

 
 

 

 Updated as at 28042022- Urdu 4از  3صفحہ 

 راؤنڈ ٹرپ واےل سمندری سفر

یلیا میں یہ
وع ہوتا ہے اور آسٹر یلیا میں رسر

فروں اور ختم ہوتا ہے تو، اس ےک مسا اگر ایک راؤنڈ ٹرپ واال سمندری سفر آسٹر

یشن ) طیکہ وہ اس سمندری سفر ےک آغاز میں یہ اس MTDعمےل کو بحریہ ٹریول ڈیکلٹں ، بشر ورت نہیں ہونے ( ُپر کرنے یک ضے

ے االقوایم   واےل بیں
وع ہونے واےل اور ختم ہونے یلیا میں رسر

جہاز پر سوار ہو گت  تھے۔ اس میں مقایم سمندری سفر اور آسٹر

۔س  مندری سفر شامل ہیں

، تو آپ کو اس سفر میں شامل ہونے ےس   ہیں
اگر آپ کیس غٹں ملیک بندرگاہ ےس راؤنڈ ٹرپ واےل سمندری سفر میں شامل ہونے

 مکمل کرنا ہوگا۔ MTDپہےل یہ اپنا 

 سمندری جہاز ےک عمےل ےک لیر معلومات

یلیا ےک لتں سمندری جہاز پر سوار ہونے ےسسمندری سفر واےل جہاز پر کام کرنے واےل سمندری جہاز ےک عمےل ک پہےل بحریہ  و آسٹر

یشن ) یلیا ےک اپنے سفر میں ایک ےس زیادہ مقامات پر اسٹاپ MTDٹریول ڈیکلٹں ( کو ُپر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا سمندری جہاز آسٹر

 وایل بندرگاہ ےس قبل یہ 
ی

، تو آپ کو ضف اپنے پہیل روانگ و  MTDےل رہا ہے ۔ُپر کرنے یک ضے  رت ہے

اگر سمندری جہاز کا انچارج یا جہاز ےک عمےل کا کون  رکن اپنے سمندری سفر ےک دوران مسافروں ےک ساتھ کون  بات چیت نہیں  

، تو پھر انہیں   کا ارادہ نہیں رکھنے ہیں
یلیا یک حدود میں ہونے ہون  اس جہاز ےس اترنے

جمع کرانے یک  MTDکرتا ہے اور وہ آسٹر

۔ ورت نہیں ہے  ضے

۔ تجارنے شپنگ واےل سمندری جہاز پر  MTDرنے سمندری جہازوں ےک جہاز ےک عمےل کو تجا ورت نہیں ہے مکمل ُپر کرنے یک ضے

۔ MTDسوار ہونے واےل تمام مسافروں ےک لت   وری ہے  ُپر کرنا ضے

یلیا میں مقایم طور پر کام کرنے واےل سمندری جہازوں ےک لتں 
ورت نہیں ہے   MTDآسٹر  ۔کو ُپر کرنے یک ضے

یلیا پہنچنے واےل تمام سمندری جہاز ےک عمےلےک ذریےع  ہوائی جہازاپنے سمندری جہاز میں شامل ہونے ےک لتں  ڈیجیٹل کو   آسٹر

۔ اس یک وجہ یہ ہے کہ  MTD( ُپر کرنا ہوگا، DPD) مسافروں کا ڈیکلٹیش یلیا پہنچنے  MTDنہیں ضف سمندر ےک راستے آسٹر

۔  واےل لوگوں ےک لتں ہے

یشن کا نتیجہ  آپ ےک بحریہ ٹریول ڈیکلٹں

یشن )ل یکمتایک  ۔MTDشدہ بحری ٹریول ڈیکلٹں یلیا میں آپ ےک داخےل یک ضمانت نہیں دیتا ہے
 ( آسٹر

MTD  بعد، آپ کو ایک ای میل موصول ہوگا جےس آپ کو اپنے سمندری جہاز میں سوار ہونے ےس پہےل اور جمع کروانے ےک

انک طور پر(۔ آپ اپنے  یلیا پہنچنے پر دکھانا ہوگا )یا تو پرنٹ کرےک یا الیکٹر اکاؤنٹ میں بیھ اس نتیجہ تک رسان   MTDآسٹر

۔  حاصل کر سکتے ہیں

وع ہونے ےس پہےل سمندری ج پ کا سفر رسر
ٓ
ز آپ ےک ا ۔ آپ کا  MTDہاز ےک آپریٹر

ی
ذیل میں کیس  MTDےک نتائج کا جائزہ لیں ےک

 ایک ےک طور پر نتیجہ ظاہر کرےگا: 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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  ن یلیا میں داخل ہونے ےک   : سی 
یشن میں جو معلومات درج یک ہیں ان ےس ظاہر ہوتا ہے کہ آپ آسٹر  اپنے ڈیکلٹں

آپ ےے

یلیا ےک  سٹر
ٓ
۔ تاہم پھر بیھ آپ کو چیک ان پر اپنے دستاویزا ویکسینیشن ےک تقاضوںلتں ا  ہیں

ت دکھاےے پر پورا اترنے

ز حتیم فیصلہ کر  ۔ سمندری جہاز ےک آپریٹر
ی
  ہوں ےک

ی
۔یکہ آپ کو سمندری جہاز میں سوار ہونے دینا ہے یں ےک  ا نہیں

 یلیا ےک  : نیال سٹر
ٓ
یشن میں جو معلومات درج یک ہیں ان ےس ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ ا  اپنے ڈیکلٹں

یلیا می آآپ ےے سٹر

، تاہم داخل ہونے ےک لتں ویکسینیشن ےک تقاضوں ۔ آپ ےک جہاز یہ آپ ےک حاالت پر منحرص ہے  پر پورا اتر سکتے ہیں

۔ ورت پڑ سکنے ہے یں چیک کرنے یک ضے ے  میں سوار ہونے ےس پہےل سمندری جہاز ےک آپریٹر کو بعض مزید چٹں

 ے االقوایم سفر کرنے ےک لتں : سخ یشن میں جو معلومات درج یک ہیں ان ےس ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بیں  اپنے ڈیکلٹں
آپ ےے

یلیا ےک ویکسین یلیا میں داخل نہیں ہو سکتے جبآسٹر
۔ آپ اس وقت تک آسٹر  ہیں

 یشن ےک تقاضوں پر پورا نہیں اترنے

۔ سمندری جہاز ےک آپریٹر کو اضافے جانچ پڑتال کرنے اور اس  ٰ نہ مل جاے  تک کہ آپ کو سفری پابندیوں ےس استثنے

 کہ آیا آپ اس سمندری جہاز میں سوار ہونے 
ی

ورت ہویک ے کرنے یک ضے ۔بات کا تعیں   ےک قابل ہیں یا نہیں

ن تمام ریاستوں اور عالقوں ےک سفر اور قرنطینہ ےس متعلقہ انتظامات چیک کر لینے 
ُ
پ کو ا

ٓ
ر کرنے اور جہاں جن کا سف نں چاہا

۔ مزید معلومات ےک   یلیا یک ہر ریاست اور عالقے ےک تقاضے مختلف ہیں سٹر
ٓ
۔ ا پ ارادہ رکھنے ہیں

ٓ
مالحظہ   تں لےس ٹرانزٹ کرنے کا ا

 ۔ ریاسنے اور عالقان  آمد ےک تقاضے کریں 

ز ےک لتں مزید معلومات پریٹر
ٓ
 سمندری جہاز ےک ا

ز ےک لتں بعض  ر کرافٹ سمیت دیگر سمندری جہاز ےک آپریٹر ے  جہاز، ُسٹر یاچز، یاچز )کشتیوں( اور پلٹں
کروز جہاز، تجارنے

۔ مالحظہ کریں  وری ہے نہیں آگاہ ہونا ضے
ُ
 ۔سمندر ےک راستے ےس داخل ہونا اور روانہ ہونا اضافے تقاضے ہیں جن ےس ا

 معاونت

ورت ہے تو مالحظہ کریں  MTDاگر آپ کو اپنا   میں مدد یک ضے
 ۔اکٹر پوچھے گت  سواالتمکمل کرنے

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

