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 بیانیھ مسافر دیجیتال 

 نگاه کلی 

 

را پر کنند. شما می توانید بیانیھ مسافر دیجیتال  DPDتمام مسافرانی کھ از طریق ھوایی وارد استرالیا می شوند باید 
)DPD .مسافرانی ) خود را ھفت روز قبل از پرواز خود آغاز کنید، اما باید آن را قبل از عزیمت بھ سوی استرالیا ارائھ کنید

 مکن است با تاخیرھای غیرضروری ھنگام ورود بھ استرالیا مواجھ شوند.را پر نکنند م DPDکھ پیش از عزیمت 

 ، شما باید: DPDھنگام پر کردن 

 اطالعات تماس خود، از جملھ شماره تماس در استرالیا را ارائھ کنید 
 یک بیانیھ الزام آور حقوقی در مورد وضعیت واکسیناسیون خود را پر کنید 
  روز گذشتھ را ارائھ کنید ١۴خود در طول یک بیانیھ در مورد سابقھ مسافرتی 
  یک بیانیھ ارائھ کنید مبنی بر این کھ شما از الزامات قرنطینھ و آزمایش اطالع دارید کھ ھنگام ورود بھ استرالیا و در ایالت

 یا قلمرویی کھ وارد آن می شوید و مجازات عدم پیروی از آنھا اعمال می شود.

تمام سایر الزامات سفر در مورد استرالیا را چک کنید. برای یک فھرست از تمام خود،  DPDپیش از پر کردن  توجھ:
 مراجعھ کنید.  مسافران واکسینھ نشدهو  مسافران واکسینھ شده مدارکی کھ پیش از سفر بھ آنھا نیاز دارید بھ اطالعات مربوط بھ

 مجازات و اعمال قانون 

DPD  اطالعات ضروری در مورد سالمت را تقاضا می کند. شاما باید مدرکی ارائھ دھید کھ نشان می دھد شما این بیانیھ را
شدن بھ ھواپیما پر کرده اید. ارائھ این اطالعات یک الزام قابل اجرا است. برای ھر فردی کھ از این الزام  پیش از سوار
دالر استرالیا است) در نظر گرفتھ خواھد شد. این در  ۶۶۶٠واحد (جریمھ) تنبیھ مدنی (کھ در حال حاضر  ٣٠پیروی نکند 

 مطرح شده است. ٢٠١۵قانون امنیت زیستی  ۴۶بخش 

ماه حبس  ١٢ھ اطالعات غلط یا گمراه کننده بھ دولت استرالیا یک تخلف جدی است. اگر محکوم شوید، حداکثر مجازات ارائ
 در زندان است.

ممکن است ایالت ھا و قلمروھا نیز برای پیروی از دستورات سالمت عمومی مجازاتی اعمال کنند. این ممکن است شامل 
ینھ باشد. اگر پیروی نکنید، ممکن است با تنبیھ ھای جدی، از جملھ حبس در زندان و آزمایش، جدا ماندن از دیگران و قرنط

جریمھ ھای سنگین روبرو شوید. این الزامات ممکن است در کوتاه مدت تغییر کند. برای کسب اطالعات بیشتر بھ قسمت 
 مراجعھ کنید. الزامات ورود ایالت و قلمرو

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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 دارندگان ویزایی کھ وارد استرالیا می شوند ممکن است ویزایشان لغو شود و بازداشت و اخراج شوند اگر آنھا:

 بھ طور کامل طبق الزامات مرزی ورود بھ استرالیا برای سفر بین المللی واکسینھ نشده اند،یا 
 ھمان طور کھ توسط دولت استرالیا تعریف شده نیستند، یا ١٩-زشکی منع کننده واکسن کوویددارای یک دلیل پ 
  نیستند یا معافیت مسافرتی انفرادی ندارند. گروه معافدر یک 

 بیانیھ خود را تکمیل کنید 

 Google Play storeیا  App Store (Apple)از اپ موبایل رایگان بیانیھ دیجیتال مسافر از طریق دانلود کردن آن از 
(Android) .استفاده کنید 

 ارائھ کنید. DPDفرم آنالین خود را با استفاده از  DPDکنید، می توانید  اگر نمی توانید از اپ موبایل استفاده

 شما باید یک حساب باز کنید کھ بھ شما اجازه خواھد داد تا بیانیھ ھای کنونی و آینده را در یک جا مدیریت کنید.

 شروع بیانیھ تان 

 این رایگان است. -پول پرداخت کنید  DPDنیست برای نیاز 

 پیش از پر کردن بیانیھ خود، این اطالعات را آماده داشتھ باشید:

 شماره پرواز 
 گذرنامھ معتبر 
 ) روز قبل از پرواز) ١۴تاریخچھ سفر 
 (در صورت لزوم) تمھیدات مقصد و قرنطینھ 
 نشان می دھد بھ دالیل پزشکی نمی توانید واکسینھ شوید.یا مدرک قابل قبولی کھ  ١٩-سابقھ واکسیناسیون کووید 

سال یک بیانیھ پر کنند. ھر کسی  ١۶است. والدین یا قیم ھا باید برای ھر فرزند زیر  DPDھر مسافر ملزم بھ پر کردن یک 

 سال یا بیشتر سن دارد باید بیانیھ خودش را پر کند. ١۶کھ 

 رالیا پر کنید.را پیش از عزیمت بھ سوی است DPDشما باید 

 نتیجھ بیانیھ دیجیتال مسافر شما 

 پر شده ورود شما بھ استرالیا را تضمین نمی کند. DPDیک 

، شما خالصھ ای را مشاھده خواھید کرد کھ باید (بھ صورت الکترونیکی یا چاپ شده) پس از سوار شدن DPDپس از ارائھ 
 ھمچنین باید این را ھنگام ورود بھ استرالیا نشان دھید.بھ پرواز بھ کارکنان شرکت ھواپیمایی ارائھ شود. شما 

 می کنید، کارکنان شرکت ھواپیمایی وضعیت سالمت تان را بررسی خواھند کرد.  check-inھنگامی کھ برای پروازتان
DPD :شما وضعیت سالمت شما را بھ یکی از صورت ھای زیر نشان خواھد داد 

 برای سوار  ١٩-: اطالعاتی کھ شما در بیانیھ خود وارد کرده اید نشان می دھد کھ شما واجد شرایط الزامات کوویدکامل
نشان دھید. شرکت ھواپیمایی شما تصمیم نھایی را  check-inشدن بھ پرواز ھستید. شما ھنوز باید مدارک خود را ھنگام 

 در مورد سفر شدن شما بھ پرواز خواھد گرفت.

https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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 شما اطالعات سالمت خود را ارائھ نکرده اید. بیانیھ مسافر دیجیتال اطالعات ضروری در مورد سالمت را تقاضا لناکام :
 می کند. شاما باید مدرکی ارائھ دھید کھ نشان می دھد شما این بیانیھ را پیش از سوار شدن بھ ھواپیما پر کرده اید.

  تاییدیھ مورد نیاز درcheck-inت کھ ممکن است شما واجد شرایط سفر بھ استرالیا نبوده اید. شما باید : این بھ معنا اس
تایید شوید. شرکت ھواپیمایی شما تصمیم خواھد گرفت می توانید مسافرت کنید یا نھ. اگر بتوانید بھ  check-inھنگام 

خود را شروع کنید باید  DPDاسترالیا سفر کنید، ممکن است نیاز باشد پس از ورود خود را قرنطینھ کنید. پیش از این کھ 
را چک کنید. این دارای جزییات مربوط بھ مقررات مھم سالمت است کھ مسافران برای آمدن بھ  وبسایت وزارت بھداشت

 پیروی کنند. استرالیا باید از آنھا

تمام مسافران باید این تمھیدات را برای تمام ایالت ھا و قلمروھایی کھ می خواھند بھ آن سفر کنند یا از آن عبور کنند چک 
الزامات ورود ایالت و کنند. الزامات برای ھر ایالت یا قلمروی استرالیا متفاوت است. برای کسب اطالعات بیشتر بھ قسمت 

 مراجعھ کنید. قلمرو

 حمایت 

 .مراجعھ کنید سواالت متداولخود بھ کمک نیاز دارید، بھ قسمت  DPDاگر برای تکمیل 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx

	بیانیه مسافر دیجیتال
	نگاه کلی
	مجازات و اعمال قانون
	بیانیه خود را تکمیل کنید
	شروع بیانیه تان
	نتیجه بیانیه دیجیتال مسافر شما
	حمایت

