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ਿਡਿਜ਼ਟਲਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਂਆਸਟ ੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ DPD ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ 

DPD ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤ  ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਲਈ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਜਮ ਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ DPD ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਉਨ ਾਂ 

ਨੰੂ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਪਹੁਚੰਣ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

DPD ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਸਮ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

 ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ ਦਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਸਟ ਲੇੀਆ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

 ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ 

 ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ 

 ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤ  ਜਾਣ ੂਹੋ ਜੋ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪ ਾਂਤ ਜਾਂ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ। 

ਨੋਟ: ਇਸ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ DPD ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ  ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾ 

ਲੱਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ।  

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ  

DPD ਅਿਹਮ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੜ ਨ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਹਰਜਾਨੇ (ਪੈਨਲਟੀ) ਯੂਿਨਟਾਂ 

(ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ  6,660 ਆਸਟ ੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਿਸਵਲ ਹਰਜਾਨੇ (ਜੁਰਮਾਨੇ) ਲਈ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਜੈਿਵਕ-ਸੁਰੱਿਖਆ (ਬਾਇਓਸਿਕਓਿਰਟੀ) ਕਾਨੰੂਨ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਝੂਠੀ ਜਾ ਂਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਜ ੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇ

ਹੋ, ਤਾ ਂਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਕੈਦ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਆਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥੋੜ ੇ 

ਸਮ  ਦੇ ਨੋਿਟਸ 'ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਿਜਹੜ ੇਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ ਲੇੀਆ ਪਹੁੰਚਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ: 

 ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਦੀਆ ਂਸਰਹਦੱੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਮਕਸਦਾ ਂਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ 

ਤਰ ਾਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀ ਂਲਗਵਾਏ ਹਨ; ਜਾ ਂ

 ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ ੇCOVID-19 ਦ ੇਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 

ਡਾਕਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀ ਂਹ;ੈ ਜਾਂ 

 ਿਕਸ ੇਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ ਣੇੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ  

ਮੋਬਾਈਲ ਉਤੱੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਿਡਿਜ਼ਟਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਪ ਨੰੂ ਐਪ ਸਟੋਰ (ਐਪਲ) ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 

(ਐਡਂਰੋਇਡ) ਤ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ  ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂDPD ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ DPD ਨੰੂ 

ਜਮ ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਖਾਤਾ (ਅਕਾਉਟਂ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਥਾਂ ਉਤੇੱ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ 

ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪ ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ  

ਤੁਹਾਨੰੂ DPD ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ – ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ: 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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://dpd.homeaffairs.gov.au/
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 ਉਡਾਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 

 ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ 

 ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ (ਉਡਾਣ ਤ  14 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ) 

 ਮੰਿਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (ਜੇ ਲੋੜ ਪ ਦੀ ਹੈ) 

 COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਂ

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੰੂ ਇਕ DPD ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ ਸਤਾਂ ਨੰੂ 16 ਸਾਲ ਤ  ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ 

ਵਾਸਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤ  ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਸਟ ੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ DPD ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਡਿਜ਼ਟਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਤੀਜਾ  

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ DPD ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ  ਤੁਸੀ ਂDPD ਜਮ ਾਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਕ ੀਨ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਿਵੱਚ 

ਚੜ ਨ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ ੌਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਛਾਪੀ 

ਹੋਈ)। ਜਦ  ਤੁਸੀ ਂਆਸਟ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਜਦ  ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ DPD ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ ਾਂ ਿਵਖਾਏਗਾ: 

 ਪੂਰੀ: ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੜ ਣ 

ਲਈ COVID-19 ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਨੰੂ 

ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਿਵੱਚ ਚੜ ਨ ਦਣੇ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ 

ਲਵੇਗੀ। 

 ਅਧੂਰੀ: ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ ਾਂ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਡਿਜ਼ਟਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਿਹਮ ਿਸਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸੀ ਂਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੜ ਨ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਚੈੱਕ-ਇਨ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੁਟੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ: ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਂਆਸਟ ੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੈੱਕ-ਇਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਵਲੱ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ 

DPD ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਹਤ 

ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਿਜੰਨ ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਸਮ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ ਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨ ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂ

ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲੰਘੋਗੇ। ਆਸਟ ੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ ਦਰੀ ਪ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਸਹਾਇਤਾ  

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ DPD ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
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