மாநிலம் மற்றும் பிராந்திய வருகை ததாடர்பான
விதிமுகைைள்
ைண்ண

ாட்டம்

நீங்ைள் ைகடப்பிடிக்ை ணவண்டிய வகையில் அவுஸ்திணரலியாவில் உள்ள ஒவ்தவாரு
மாநிலத்திற்கும் பிராந்தியத்திற்கும் அவற்ைிற்தைன த ாந்த நுகைவு ஏற்பாடுைளும்
விதிமுகைைளும் உள்ளன. ஒவ்தவாரு மாநிலத்திலும் பிராந்தியத்திலும் உள்ள விதிமுகைைள்
மாறுபடும், குறுைிய ைால அைிவிப்பில் இகவ மாறுபடலாம்.
நீங்ைள் பய ம் த ய்ய திட்டமிடும் மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளுக்குள் உங்ைளால்
நுகைய முடியுமா என்பகத நீங்ைள் ாிபார்த்துக் தைாள்ள ணவண்டும். ில மாநிலங்ைள்
மற்றும் பிராந்தியங்ைள் ர்வணத பய ிைளுக்தைன ணமலதிை விலக்குைகள
விதித்திருக்ைலாம்.
நீங்ைள் நுகைவதற்ைான அனுமதி மறுக்ைப்படலாம் அல்லது நீங்ைள் தனிகமப்படுத்திக்
தைாள்ள ணவண்டியிருக்ைலாம். உங்ைளுக்குப் தபாருந்தக்கூடிய பய க் ைட்டுப்பாடுைள்
மற்றும் விதிமுகைைளுக்கு இ ங்குவதற்கு நீங்ைணள தபாறுப்பாவீர்ைள். அவ்வாறு நீங்ைள்
இ ங்ைவில்கல என்ைால், நீங்ைள் ைடுகமயான தண்டகனைகளச் ந்திக்ை ணநாிடும், இதில்
ிகைத்தண்டகன, குைிப்பிடத்தக்ை அபராதங்ைள் ஆைியனவும் அடங்கும்.
குைிப்பாை, பின்வருபகவ ததாடர்பாை, ஏணதனும் மாநிலத்தில் உள்ள அல்லது பிராந்தியத்தில்
உள்ள விதிமுகைைள் குைித்து நீங்ைள் ைவனம் த லுத்த ணவண்டும்:





எல்கலக்குள் நுகைவதற்ைான பதிவுப் படிவங்ைள்
தனிகமப்படுத்துதல்
நீங்ைள் நுகைந்தப்பிைகு உள்ள பாிண ாதகனத் ணதகவைள்
உள்நாட்டு தடுப்பூ ி விதிமுகைைள்.

மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளுக்ைான பல நுகைவு அல்லது பதிவுப் படிவங்ைகள
நீங்ைள் பூர்த்தி த ய்ய ணவண்டியிருக்ைலாம்.
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பிள்களைள்
12 வயதுக்குட்பட்ட பிள்களைள், முழுகமயாைத் தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாண்ட வயதுவந்த
குடும்ப உறுப்பினர்ைளுடன் பய ம் த ய்யும்ணபாது, தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாண்ட
பய ிைளின் அணத ஏற்பாடுைளின் ைீழ் பய ிக்ைலாம். 12 வயதுக்குட்பட்ட பிள்களைள்
பய ம் த ய்யும்ணபாது அவர்ைள் முழுகமயாை தடுப்பூ ி ணபாட்டுக் தைாண்டதாைக்
ை க்ைில் தைாள்ளப்படுைிைது.
ில மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைள் 12-17 வயது தைாண்ட தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாண்ட
பிள்களைள் அல்லது பகுதியளவு தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாண்ட பிள்களைள் முழுகமயாைத்
தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாண்ட வயதுவந்ணதாருடன் பய ம் த ய்ய அனுமதிக்ைின்ைன.
தடுப்பூ ி ணபாட்டுக் தைாள்ளாத வயதுவந்த குடும்ப உறுப்பினர்ைளுடன் பிள்களைள் பய ம்
த ய்தால், வருகைதரும் குடும்ப உறுப்பினப் பய ிைள் அகனவரும் வரம்புைளுக்கு
உட்பட்டிருக்ைலாம், ணமலும் அந்த மாநில மற்றும் பிராந்தியத்தின் வருகைத் ணதகவைகளப்
பூர்த்தி த ய்ய ணவண்டும். நீங்ைள் உங்ைகளத் தனிகமப்படுத்திக் தைாள்ள
ணவண்டியிருக்ைலாம். நீங்ைள் இகதயும், நீங்ைள் ைடந்து ணபாக்குவரத்து த ய்யவிருக்கும்
மற்றும் பய ிக்ைவிருக்கும் மாநிலங்ைள் மற்றும் பிரணத ங்ைள் அகனத்துகடய ணவறு
ஏணதனும் விதிமுகைைகளயும் ாிபார்க்ை ணவண்டும்.
வருகைத்தரும் பய ிைளின் வரம்புைள் பற்ைிய ணமலதிைத் தைவலுக்கு, உள்ைட்டகமப்பு,
ணபாக்குவரத்து, பிராந்திய ணமம்பாடு மற்றும் தைவல் ததாடர்புத் துகை ணைாவிட்-19 மற்றும்
பய ிைள் ஆைியவற்கைப் பார்கவயிடவும்.

எல்கலக்குள் நுகைவதற்ைான பதிவுப் படிவங்ைள்
ில மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளில், ர்வணத பய ிைள் வருகை தருவதற்கு முன்
ணமலதிைப் படிவங்ைள் மற்றும் ஆவ ங்ைகளப் பூர்த்தி த ய்ய ணவண்டும். இந்தத் தைவல்,
மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளுக்கு உங்ைள் வருகைகயத் தயார்த ய்து
திட்டமிடுவதற்கு உதவுைிைது. உங்ைளது வருகைகய அங்ைீைாிக்ை மாநிலங்ைள் மற்றும்
பிராந்தியங்ைளுக்கும் இது ணதகவப்படலாம்.
டிஜிட்டல் முகையிலான பய ிைள் பிரைடனத்திற்கு (Digital Passenger Declaration, DPD)
கூடுதலாை மாநில மற்றும் பிராந்தியப் பதிவுப் படிவங்ைளும் உள்ளன என்பகத நிகனவில்
தைாள்ளவும். நீங்ைள் அவுஸ்திணரலியாவில் நுகைந்தப் பிைகு நீங்ைள் பய ிக்கும்
மாநிலங்ைள் அல்லது பிராந்தியங்ைளுக்குத் ணதகவயான ணமலதிை நுகைவு அல்லது பதிவுப்
படிவங்ைகளயும் பூர்த்தி த ய்ய ணவண்டியிருக்ைலாம் (உள்நாட்டுப் பய ம்).

தனிகமப்படுத்துதல்
தனிகமப்படுத்துதல் ததாடர்பான விதிமுகைைகளத் தீர்மானிப்பதும் நிர்வைிப்பதும்
மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளின் தபாறுப்பாகும். நீங்ைள் அவுஸ்திணரலியாவில்
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நுகைந்த பிைகு நீங்ைள் வருகைத் தரும் மாநிலம் அல்லது பிராந்தியம் மற்றும் நீங்ைள்
பய ிக்கும் மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளில் உள்ள விதிமுகைைளுக்கு இ ங்ை
ணவண்டும் (உள்நாட்டுப் பய ம்).
உங்ைள் விமானத்கத முன்பதிவு த ய்வதற்கு முன், ததாடர்புகடய மாநிலம் மற்றும்
பிராந்திய தனிகமப்படுத்தல் விதிமுகைைள் அகனத்கதயும் ாிபார்ப்பகத உறுதி
த ய்துதைாள்ளவும்.
தவளிநாட்டில் இருந்து அவுஸ்திணரலியாவிற்கு வருகைதரும் முழுகமயாை தடுப்பூ ி
ணபாட்டுக் தைாண்ட பய ிைள் மாற்ைியகமக்ைப்பட்ட அல்லது குகைக்ைப்பட்ட
தனிகமப்படுத்தல் ஏற்பாடுைகள அணுை முடியும். தனிகமப்படுத்துதலுக்ைான
விதிமுகைைள், குறுைிய ைால அைிவிப்பில் மாறும்.
தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாள்ளாத வயது வந்த குடும்ப உறுப்பினர்ைளுடன் ஒரு குைந்கத
பய ம் த ய்தால், அவுஸ்திணரலியாவின் மாநிலம் அல்லது பிராந்தியத்திற்கு வருகைத் தரும்
குடும்ப உறுப்பினர்ைள் முழுவதும் தனிகமப்படுத்தல் மற்றும் பய ிைள் வரம்புைளுக்கு
உட்படுத்தப்படுவர்.
ில மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளில், அவுஸ்திணரலியாவுக்குத் திரும்பும் 12 முதல் 17
வயதுக்குட்பட்ட, தடுப்பூ ி ணபாட்டுக்தைாள்ளாத பிள்களைள் அல்லது பகுதியளவு தடுப்பூ ி
ணபாட்டுக்தைாண்ட பிள்களைள், அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வந்த பிைகு 7 நாட்ைளுக்குப்
பள்ளிக்குச் த ல்ல முடியாது. குைந்கதப் பராமாிப்பு, முதிணயார் பராமாிப்பு வ திைள்,
ஊனமுற்ணைார் பராமாிப்பு வ திைள் அல்லது மருத்துவமகனைள் ணபான்ை பிை
இடங்ைளுக்கும் அவர்ைள் அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வந்த 14 நாட்ைள் வகர த ல்ல முடியாது.
அவ ர மருத்துவப் பராமாிப்புக்கு விதிவிலக்குைள் தபாருந்தும். மாநிலம் மற்றும் பிராந்திய
தனிகமப்படுத்தல் விதிமுகைைகளச் ாிபார்க்ைவும்.

அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வந்த பிைகு ணமற்தைாள்ள ணவண்டிய ணைாவிட்19 பாிண ாதகன விதிமுகைைள்
தபரும்பாலான மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளில் நீங்ைள் அந்த இடத்திற்கு வந்தவுடன்
ணைாவிட்-19 பாிண ாதகனகய ணமற்தைாள்ள ணவண்டும்.
நீங்ைள் த ல்லும், ணபாக்குவரத்து த ய்யும் மற்றும் பய ம் த ய்யத் திட்டமிடும் மாநிலங்ைள்
மற்றும் பிராந்தியங்ைள் அகனத்துகடய பாிண ாதகன த ய்துக்தைாள்வதற்ைான
விதிமுகைைகள நீங்ைள் ாிபார்க்ை ணவண்டும்.
அவுஸ்திணரலியாவுக்கு உங்ைள் விமானம் புைப்படுவதற்கு முன், ணைாவிட்-19
பாிண ாதகனயின் தநைட்டிவ் பாிண ாதகன முடிகவ வைங்குவதற்ைான ணதகவயுடன்,
வருகைக்குப் பிைகு உங்ைள் பாிண ாதகன விதிமுகைைள் கூடுதலாை இருக்கும் என்பகத
ைவனத்தில் தைாள்ளவும்.
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உள்நாட்டுத் தடுப்பூ ி விதிமுகைைள்.
ில இடங்ைள் மற்றும் ண கவைகள அணுை, ில மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளின்
ணதகவப்படி, உங்ைள் ணைாவிட்-19 தடுப்பூ ிைள் குைித்து நீங்ைள் 'நடப்பு நிகலயில்' இருக்ை
ணவண்டியுள்ளது (உதார மாை, உ வைங்ைள், அத்தியாவ ியமற்ை ில்லகை விற்பகனக்
ைகடைள், திகரயரங்குைள், தபாழுதுணபாக்கு பூங்ைாக்ைள் அல்லது திரும ங்ைள் மற்றும்
இறுதிச் டங்குைளில் ைலந்துதைாள்வதற்கு).
அவுஸ்திணரலியாவிற்குள் நுகைவதற்கு 'முழுவதுமாை தடுப்பூ ி ணபாடப்பட்டுள்ளது'
ததாடர்பான விதிமுகைைகள நீங்ைள் பூர்த்தி த ய்தாலும், உள்நாட்டு சூழ்நிகலைளுக்கு
ஏற்ப நீங்ைள் 'நடப்பு நிகலயில்' இல்லாதிருக்ைலாம்.
அவுஸ்திணரலியாவிற்கு வருகைதரும் ர்வணத பய ிைள், தங்ைள் தடுப்பூ ிைள் குைித்த
நடப்பு நிகலகயப் பராமாிப்பதற்ைாை, அவுஸ்திணரலியாவின் பூஸ்டர் தடுப்பூ ித் திட்டத்கத
அணுகுமாறு ஊக்குவிக்ைப்படுைிைார்ைள். அவுஸ்திணரலிய வி ா கவத்திருப்பவர்ைள் உட்பட
அவுஸ்திணரலியாவில் உள்ள அகனவரும் ணைாவிட்-19 தடுப்பூ ிகய இலவ மாைப்
தபைலாம்.

அவுஸ்திணரலியாவில் ணமற்தைாள்ளப்படும் உள்நாட்டுப்
ணபாக்குவரத்துப் பய ம்
நீங்ைள் பய ித்து த ல்லும் மாநிலங்ைள் மற்றும் பிராந்தியங்ைளுக்ைான தனிகமப்படுத்துதல்
விதிமுகைைகளக் ைகடப்பிடிக்ை ணவண்டும். நீங்ைள் ண ாட்டலில் தங்ை
ணவண்டியிருக்ைலாம், ணமலும் உங்ைள் விமானத்திற்ைாை நீங்ைள் ைாத்திருக்கும் ணபாது, நீங்ைள்
தங்குவதற்குக் ைட்ட ம் த லுத்த ணவண்டியிருக்கும்.

ணமலதிைத் தைவல்
தனிகமப்படுத்துதல், நீங்ைள் வருகை தந்தப் பிைகு ணமற்தைாள்ளும் ணைாவிட் பாிண ாதகன
மற்றும் உள்நாட்டு தடுப்பூ ி தரநிகலைள் உள்ளிட்ட மாநில மற்றும் பிராந்திய விதிமுகைைள்
பற்ைிய ணமலதிைத் தைவலுக்கு, ததாடர்புகடய மாநில மற்றும் பிராந்திய தனிகமப்படுத்தல்
விதிமுகைைகளப் பார்க்ைவும்.
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