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یلیا میں داخل ہوناآ  سٹر

یلیا میں داخل ہونے ےک لیں مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کریں۔
 آسٹر

 لیں ویزا ےک تقاضے چیک کریں - 1مرحلہ نمٹر 
 اپنے

یلیا کا سفر کرنے یک کوشش نہ کریں۔ آپ  ے بغٹں ویزا ےک آسٹر پشٹے
ٓ
فائنڈر استعمال کر سکیے  دریافت کرنے ےک لی ہمارا ویزا  ویزا ےک ا

۔  ہیں

پ کو 
ٓ
یلیا میں داخل ہونے ےک لی ا

ٰ دیے جایے یک  آسٹر
پ کو استثنے

ٓ
، اور ا ٰ ےک لی درخواست دینے ورت پڑ  یھبسفری استثنے ضے

۔ )مرحلہ   نیچے مالحظہ کریں(۔ 3سکنے ہے

 

 لیں ویکسینیشن ےک تقاضے چیک کریں - 2مرحلہ 
 اپنے

ے کرے گ یلیا میں داخل ہونے ےک لیں کیا کچھ کرنا ہے   ا آپ یک ویکسینیشن کا اسٹیٹس اس بات کا تعیں  ۔کہ آپ کو آسٹر

یلیا یک  یلیا ےک ویکسینیشن ےک تقاضوںجب آپ آسٹر  ہیں تو بعض اور  پر پورا  بیے االقوایم سفری مقاصد ےک لی آسٹر
نہیں اترنے

۔ مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کریں۔ بیھ قابل    غور امور ہیں

ے شدہ مسافروں واےل سفری  ے نہیں لگائی جا سکنے ہ، تو آپ مکمل طور پر ویکسیں پ کو طنر وجوہات یک بناء پر ویکسیں
ٓ
اگر ا

۔ مالحظہ
ے
۔ لیکن اس ےک لی آپ کو قابل قبول طنر ثبوت فراہم کرنے ہوں ےک ریں: ک  انتظامات تک رسائی حاصل کر سکیے ہیں

 ۔ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ

ے کا ویزا منسوخ کیا جا سکتا ہ اور انہیں حراست میں لیا جا سکتا  یلیا پہنچنے واےل ویزا حاملیں درج ذیل صورتوں میں آسٹر
 :  ہے اور ہٹایا جا سکتا ہے

 یلی ے االقوایم سفری مقاصد ےک لیں مکمل طور پر اگر وہ آسٹر ا یک رسحد میں داخےل ےک تقاضوں ےک مطابق بیں
؛ یا ے شدہ نہیں ہیں  ویکسیں

  اگر وہCOVID-19  حکومت یک جانب ےس بیان کردہ کیس طبی ممانعت کا شکار نہیں 
ی

یلیائ ے ےک لیں آسٹر ویکسیں
؛ یا  ہیں

  زمرےاگر وہ ٰ ۔ مستثبے ٰ ےک حامل نہیں ہیں تے ہیں یا وہ کیس سفری استثبے
ٓ
ا  میں نہیں 

 

ٰ ےک لی درخواست دیں - 3مرحلہ   سفری استثنے

، تو آپ کو  یلیا ےک ویکسینیشن ےک تقاضوں پر پورا نہیں اترنے ہیں یلیا میں داخل ہ بیھاگر آپ آسٹر ونے ےک لی سفری آسٹر
۔ ورت پڑ سکنے ہے ٰ حاصل کرنے یک درخواست دینے یک ضے  استثنے

ٰ کا عمزید معلومات اور درخواست دینے ےک طریقہ کار ےک لیں مالحظہ کریں  یلیا می داخل ہونے ےک لیں استثنے  ۔ملآسٹر

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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 ریاسنے اور عالقائی آمد ےک تقاضے چیک کریں - 4مرحلہ 

اپنے پرواز بک کرنے ےس پہےل، ریاسنے اور عالقائی آمد ےک تقاضے چیک کریں۔ اس میں رسحد میں داخےل یا قرنطینہ ےک لی 
۔رجس یشن فارمز شامل ہو سکیے ہیں  ٹر

۔ فوری اطالع پر جملہ 
ے
پ سفر کریں ےک

ٓ
 اور جہاں کا ا

ے
پ ٹرانزٹ کریں ےک

ٓ
ان تمام ریاستوں اور عالقوں کو چیک کریں جہاں ےس ا

۔  ورت پڑ سکبے ہے تقاضے تبدیل ہو سکیے ہیں  ۔آپ کو قرنطینہ میں رہنے یک ضے

۔ اگر آپ تعمیل نہیں کرنے آپ ان تمام سفری پابندیوں اور تقاضوں یک   تعمیل کرنے ےک لی ذمہ دار ہیں جو آپ پر الگو ہونے ہیں
اؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہ، جس میں جیل کا وقت اور بڑے جرمایے شامل ہیں  ے رسے ، تو آپ کو سنگیں ظہ کریں: مالح ۔ہیں

 ۔ریاسنے اور عالقائی آمد ےک تقاضے 

 

 ےک لیں منصوبہ بندی کریں - 5مرحلہ 
ے
 آگ

۔
ے
پ کیا کریں ےک

ٓ
 آپ کو یہ بیھ سوچنا چاہنں کہ اپنے سفر میں تاخٹں اور رکاوٹوں یک صورت میں ا

وری ہو سکتا ہ۔  پ ےک لی ضے
ٓ
ے ےک بیھ بعض مخصوص تقاضے ہو سکیے ہیں جن پر پورا اترنا ا ے شدہ غایٹی الئٹے ٹں ویکسیں

 آمد ےک تقاضوں کو پورا کرنا 
ی

ن ےک لیں ریاسبے اور عالقائ
ُ
وط ہوتے ہیں اور ا مسافر آتے واےل مسافروں یک حدود ےس مشر

وری ہے   ۔ضے

یلیا ےس روانہ ہونا ہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر متعلقہ ہو تو، چیک کریں ک  ۔آسٹر

 

 اپنا سفر ُبک کریں - 6مرحلہ 
 

یشن مکمل کریں - 7مرحلہ   اپنا ڈیجیٹل مسافروں کا ڈیکلٹں

یشن )آپ اپنے  یلیا ےک لی روانہ DPDپرواز ےس سات دن پہےل اپنا ڈیجیٹل مسافروں کا ڈیکلٹں وع کر سکیے ہیں اور اےس آسٹر ( رسر
۔  72ہونے ےس پہےل   گھنیر ےک اندر جمع کروا سکیے ہیں

DPD ینے قصحت یک اہم معلومات یک درخواست کرتا ہ۔ یہ معلومات فراہم کرنا ایک قابل اطالق تقاضہ ہ۔ اس ےس یہ ی
وری تاخٹں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید معلومات ےک لی  یلیا پہنچنے پر غٹں ضے

پورٹ پر، یا آسٹر  کہ آپ کو ایٹی
ے

بنایے میں مدد مےل یک
 ۔DPDمالحظہ کریں: 

 

 ےس قبل کا  - 8مرحلہ 
ے

 ٹیسٹ کروائیں  COVID-19روانگ

 ٹیسٹ ےک منفے نتیچر کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ COVID-19آپ کو ایٹی الئن ےک عمےل کو حالیہ 

پ کو کونسا ٹیسٹ کروانا ہ اور ٹیسٹ کب کروانا ہ، اس ضمن میں مزید معلومات ےک لی مالحظہ کریں 
ٓ
یکسینیشن اور و ا

 ۔ٹیسٹنگ

 
 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/leaving-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
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پورٹ ےک لیں اپنے کاغذات تیار  - 9مرحلہ   کریں  ایٹی

پ کو درج ذیل دستاویزات فراہم کرنے کا مطالبہ کرے گا: 
ٓ
، تو ایٹی الئن کا عملہ ا  جب آپ اپنے پرواز ےک لیں چیک ان کرنے ہیں

 پاسپورٹ 
 ویزا 
  ٰ ورت ہو  سفری استثنے  یک منظوری، اگر ضے
 19-COVID ٹیسٹ کا منفے نتیجہ 
  مکملDPD۔ 

 

یلیا میں داخےل ےک - 10مرحلہ 
 تقاضوں کو پورا کریں آسٹر

۔ مزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں  نس شامل ہے  ۔ حد پار کرنا رس اس میں امیگریشن، کسٹمز اور بائیو سیکیورئر کلیٹی

 

 تقاضوں کو پورا کریںریاسنے اور عالقائی آمد ےک  - 11مرحلہ 

 بعد 
ً
یلیا پہنچنے ےک فورا  آپ کو آسٹر

ے
۔  COVID-19زیادہ تر ریاستیں اور عالق  کا ٹیسٹ کروانے کا تقاضا کرنے ہیں

 آمد ےک 
ی

ن ےک لی ریاسبے اور عالقائ
ُ
وط ہوتے ہیں اور ا ے شدہ مسافر آتے واےل مسافروں یک حدود ےس مشر غٹں ویکسیں

وری  ورت پڑ سکبے ہ۔تقاضوں کو پورا کرنا ضے یاستوں اور جن ر آپ کو اےس اور  ہ۔ آپ کو قرنطینہ میں رہنے یک ضے
 عالقوں ےس 

ے
 اور جہاں کا آپ سفر کریں ےک

ے
۔آپ ٹرانزٹ کریں ےک ن ےک سبیھ تقاضوں کو بیھ چیک کرنا چاہنی

ُ
 ، ا

 

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنا سٹر
ٓ
 ا

 گھنیر یا اس ےس کم کا ٹرانزٹ  72

پ ےک لی 
ٓ
یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے واےل ہیں تو ا  یک ٹکٹ حاص  الزیم ہ اگر آپ آسٹر

ے
ل کریں جو کہ آپ ایک اییس پرواز میں آگ

یلیا ےس  گھنٹوں ےک اندر روانہ ہوئے ہو۔ اگر کوئی مناسب جوڑنے وایل )کنیکٹنگ( پرواز دستیاب   72ابتدائی داخےل ےک بعد آسٹر
یلیا ےس ٹرانزٹ کرنا ممکن   ۔ہوگا نہیں نہیں ہے تو، آسٹر

ورت   72 ٰ ےک لیی درخواست دینے یک ضے پ کو سفری استثنے
ٓ
 ۔ہے  ہیں نگھنیر یا اس ےس کم کا ٹرانزٹ کرنے یک صورت میں ا

 ویزا ےک تقاضے 

پ کا تعلق کیس 
ٓ
یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے ےک لیی آپ ےک پاس ایک درست ویزا ہونا چاہنی یا ا کرنے   (TWOVغٹ ٹرانزٹ )ویزا ےک بآسٹر

۔  ےک اہل ملک ےس ہونا چاہنی

پ 
ٓ
یلیا میں داخل ہونے ےک لی ویز  TWOVاگر آپ ےک پاس کوئی درست ویزا نہیں ہ یا ا اہل نہیں ہیں تو آپ کو آسٹر یک   ا ےک لیی

۔ 
ے

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے ےک لیں   72درخواست دینے ہویک  ےک لیں درخواست دیں۔ (771ٹرانزٹ ویزا )ذییل کالسگھنٹوں تک آسٹر

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
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COVID-19 ٹیسٹنگ 

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے ےک لی  ۔ مزید معلومات ےک لی مالحظہ   COVID-19آپ ےک پاس آسٹر ٹیسٹ کا منفے نتیجہ ہونا چاہنی
 ۔ویکسینیشن اور ٹیسٹنگکریں 

یشن  ڈیجیٹل مسافروں کا ڈیکلٹں

یشن )آپ اپنے پرواز ےس سات دن پہےل اپنا ڈیجیٹل مسافروں   یلیا ےک لی روانہ DPDکا ڈیکلٹں وع کر سکیے ہیں اور اےس آسٹر ( رسر
۔  72ہونے ےس پہےل   گھنیر ےک اندر جمع کروا سکیے ہیں

DPD  صحت یک اہم معلومات یک درخواست کرتا ہ۔ یہ معلومات فراہم کرنا ایک قابل اطالق تقاضہ ہ۔ اس ےس یہ یقینے
پو   کہ آپ کو ایٹی

ے
وری تاخٹں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید معلوماتبنایے میں مدد مےل یک یلیا پہنچنے پر غٹں ضے

ےک لی  رٹ پر، یا آسٹر
 ۔DPDمالحظہ کریں: 

 تقاضے 
ی

 ریاسبے اور عالقائ

مد کرنا ہوگا۔ 
ٓ
پ کو وہاں ےک ٹرانزٹ ےک تقاضوں پر عمل درا

ٓ
، ا  میں پہنچنے ہیں

ے
ے شدہ غٹں ویآپ جس ریاست یا عالق کسیں

 آمد ےک تقاضوں کو پورا کرنا 
ی

ن ےک لیں ریاسبے اور عالقائ
ُ
وط ہوتے ہیں اور ا مسافر آتے واےل مسافروں یک حدود ےس مشر

۔ضے   وری ہے

 یک پرواز کا انتظار کرنے ےک دوران اپنے قیام ےک 
ے
گ
ٓ
ا ورت پڑسکنے ہ اور آپ کو اپنے  آپ کو ہوٹل یک رہائش میں رہنے یک ضے

۔ مزید معلومات ےک لیی مالحظہ کریں   ۔ریاسنے اور عالقائی آمد ےک تقاضے اخراجات ادا کرنے ےک لیں کہا جاسکتا ہے

 گھنیر ےس زیادہ  72

یلیا میں  یلیا ےس   72اگر آپ اپنے جوڑنے وایل )کنیکٹنگ( پرواز ےس پہےل آسٹر ، تو آپ کو آسٹر
ے
گھنیر ےس زیادہ وقت گزاریں ےک

 کیا جایی گا۔  متصّور نہیں ٹرانزٹ کرنے واال 

یلیا میں داخےل ےک دیگر تمام تقاضوں، 
شمول ہوگا، بویکسینیشن اور ٹیسٹنگ ےک تقاضوں پر پورا اترنا  COVID-19آپ کو آسٹر

نس اور صحت ےک الزیم اعالنات۔ مزید معلومات ےک لی مالحظہ کریں  حد پار  رس ویزا، امیگریشن، کسٹمز بائیو سیکیورئر کلیٹی
 ۔کرنا 

 پر پورا اترنا ہوگا۔ ریاسنے اور عالقائی آمد ےک تقاضوںآپ کو 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

