ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓر دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ھواﯾﯽ وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد  DPDرا ﭘر ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓر دﯾﺟﯾﺗﺎل
) (DPDﺧود را ھﻔت روز ﻗﺑل از ﭘرواز ﺧود آﻏﺎز ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﻗﺑل از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗراﻟﯾﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ
ﮐﮫ ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت  DPDرا ﭘر ﻧﮑﻧﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾرھﺎی ﻏﯾرﺿروری ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﭘر ﮐردن  ،DPDﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد:





اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺧود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻟزام آور ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را ﭘر ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺧود در طول  ١۴روز ﮔذﺷﺗﮫ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و آزﻣﺎﯾش اطﻼع 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.

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

ﻣﺟﺎزات و اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون
 DPDاطﻼﻋﺎت ﺿروری در ﻣورد ﺳﻼﻣت را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدرﮐﯽ اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را
ﭘﯾش از ﺳوار ﺷدن ﺑﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ ﭘر ﮐرده اﯾد .اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﯾﮏ اﻟزام ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت .ﺑرای ھر ﻓردی ﮐﮫ از اﯾن اﻟزام
ﭘﯾروی ﻧﮑﻧد  ٣٠واﺣد )ﺟرﯾﻣﮫ( ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣدﻧﯽ )ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ۶۶۶٠دﻻر اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﺳت( در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن در
ﺑﺧش  ۴۶ﻗﺎﻧون اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ  ٢٠١۵ﻣطرح ﺷده اﺳت.
اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط ﯾﺎ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺑﮫ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﺟدی اﺳت .اﮔر ﻣﺣﮑوم ﺷوﯾد ،ﺣداﮐﺛر ﻣﺟﺎزات  ١٢ﻣﺎه ﺣﺑس
در زﻧدان اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﭘﯾروی از دﺳﺗورات ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎزاﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل
آزﻣﺎﯾش ،ﺟدا ﻣﺎﻧدن از دﯾﮕران و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎی ﺟدی ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺑس در زﻧدان و
ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن روﺑرو ﺷوﯾد .اﯾن اﻟزاﻣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت
اﻟزاﻣﺎت ورود اﯾﺎﻟت و ﻗﻠﻣرو ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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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
دارای ﯾﮏ دﻟﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧﻊ ﮐﻧﻧده واﮐﺳن ﮐووﯾد ١٩-ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ
در ﯾﮏ ﮔروه ﻣﻌﺎف ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ اﻧﻔرادی ﻧدارﻧد.

ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد
از اپ ﻣوﺑﺎﯾل راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺳﺎﻓر از طرﯾﻖ داﻧﻠود ﮐردن آن از ) App Store (Appleﯾﺎ Google Play store
) (Androidاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اپ ﻣوﺑﺎﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  DPDﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم آﻧﻼﯾن  DPDاراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
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
ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺑرای  DPDﭘول ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد  -اﯾن راﯾﮕﺎن اﺳت.
ﭘﯾش از ﭘر ﮐردن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود ،اﯾن اطﻼﻋﺎت را آﻣﺎده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:






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

ھر ﻣﺳﺎﻓر ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘر ﮐردن ﯾﮏ  DPDاﺳت .واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﯾم ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﻓرزﻧد زﯾر  ١۶ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘر ﮐﻧﻧد .ھر ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ  ١۶ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺳن دارد ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧودش را ﭘر ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  DPDرا ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘر ﮐﻧﯾد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺳﺎﻓر ﺷﻣﺎ
ﯾﮏ  DPDﭘر ﺷده ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘس از اراﺋﮫ  ،DPDﺷﻣﺎ ﺧﻼﺻﮫ ای را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد )ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺷده( ﭘس از ﺳوار ﺷدن
ﺑﮫ ﭘرواز ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﺷود .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد اﯾن را ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘروازﺗﺎن  check-inﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
 DPDﺷﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻورت ھﺎی زﯾر ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد:


ﮐﺎﻣل :اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود وارد ﮐرده اﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط اﻟزاﻣﺎت ﮐووﯾد ١٩-ﺑرای ﺳوار
ﺷدن ﺑﮫ ﭘرواز ھﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﺧود را ھﻧﮕﺎم  check-inﻧﺷﺎن دھﯾد .ﺷرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را
در ﻣورد ﺳﻔر ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘرواز ﺧواھد ﮔرﻓت.
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ﻧﺎﮐﺎﻣل :ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﺧود را اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﯾد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓر دﯾﺟﯾﺗﺎل اطﻼﻋﺎت ﺿروری در ﻣورد ﺳﻼﻣت را ﺗﻘﺎﺿﺎ
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 در  :check-inاﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺳﻔر ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﺑوده اﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ھﻧﮕﺎم  check-inﺗﺎﯾﯾد ﺷوﯾد .ﺷرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺎﻓرت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ﭘس از ورود ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ  DPDﺧود را ﺷروع ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد
وﺑﺳﺎﯾت وزارت ﺑﮭداﺷت را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد .اﯾن دارای ﺟزﯾﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘررات ﻣﮭم ﺳﻼﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑرای آﻣدن ﺑﮫ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.

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
ﮐﻧﻧد .اﻟزاﻣﺎت ﺑرای ھر اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻗﻠﻣروی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت اﻟزاﻣﺎت ورود اﯾﺎﻟت و
ﻗﻠﻣرو ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺣﻣﺎﯾت
اﮔر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل  DPDﺧود ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺳواﻻت ﻣﺗداول ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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