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  ட்டல்  ைற லான பயணிகள் 

 ரகடனம் 

கண்ேணாட்டம்  

 

அ ஸ் ேர யா ற்   மானம்  லம் வ ம் அைனத்  பயணிக ம் DPD-

ஐப்  ரத்்  ெசய்ய ேவண் ம். உங்கள்  மானப் பயண ேநரத் ன் ஏ  

நாட்க க்   ன்னதாகேவ உங்கள் DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்ய ெதாடங்கலாம், 

ஆனால் நீங்கள் அ ஸ் ேர யா க் ப்  றப்ப வதற்   ன்  அைதச ்

சமரப்் க்க ேவண் ம்.  றப்ப வதற்   ன் DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்யாத 

பயணிகள் அ ஸ் ேர யா க்  வ ம்ேபா  அநாவ ய தாமதங்கைள 

சந் க்க ேநரிடலாம். 

DPD-ஐ நிரப் ம்ேபா , நீங்கள் ெசய்ய ேவண் யைவ: 

 அ ஸ் ேர யா ல் ெதாடர ் ெகாள்வதற்கான ெதாைலேப  எண் 

உட்பட உங்கள் ெதாடர ்  வரங்கைள வழங்க ம் 

 உங்கள் த ப்   நிலவரம் ெதாடரப்ாக சட்டப் ரவ்மாக 

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம்  ரகடனத்ைத அளிக்க ேவண் ம் 

 கடந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் ேமற்ெகாண்ட பயண  வரங்கைள 

அ  க்க ேவண் ம் 

 அ ஸ் ேர யா மற் ம் நீங்கள் தைர றங் ம் மாநிலம் அல்ல  

 ராந் யத் ற்  வ ம்ேபா  அங்  நைட ைற ல் இ க் ம் 

தனிைமப்ப த்தல் மற் ம் பரிேசாதைனத் ேதைவகள்   த்  

அ ந்  க்  ரக்ள் என் ம், அவற் க்  இணங்கா ட்டால் 
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  க்கப்ப ம் தண்டைனகள்   த ்ம் நீங்கள் அ ந்  க்  ரக்ள் 

என் ம்  ரகடனம் ெசய்ய ேவண் ம். 

  ப் : உங்கள் DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்வதற்   ன், அ ஸ் ேர யா ல் 

நைட ைற ல் இ க் ம் பயணம் ெதாடரப்ான  ற நிபந்தைனகைள ம் 

சரிபாரக்்க ம். பயணம் ெசய்வதற்   ன் உங்க க் த ்ேதைவயான 

அைனத்  ஆவணங்களின் பட் ய க் , த ப்   ேபாட் க்ெகாண்ட 

பயணிகள் மற் ம் த ப்   ேபாட் க்ெகாள்ளாத பயணிக க்கான 

தகவைலப் பாரை்வ ட ம்.  

தண்டைனகள் மற் ம் அமலாக்கம்  

DPD, உங்கள  ஆேராக் யம் ெதாடரப்ாக  க் யமான தகவைலக் 

ேகா  ற .  மானத் ல் ஏ ம்  ன்  க் யமான தகவல்கள்  ரத்்  

ெசய்யப்பட்டன என்பதற்கான ஆதாரத்ைத நீங்கள் வழங்க ேவண் ம். இ  

நைட ைறப்ப த்தக்  ய ஒ     ைறயா ம்.    ைறக்  

இணங்கத் தவ ம் நப க்  30 தண்டப்பண  னிட்கள் (தற்ேபா  $6,660 AUD) 

எ ம்   ல் தண்டைன (அபராதம்)   க்கப்படலாம். இ  உ ரியல் 

பா காப்  சட்டம் 2015 இன்  ரி  46 இல்   ப் டப்பட் ள்ள . 

அ ஸ் ேர ய அரசாங்கத் ற்  ெபாய்யானத் தகவல்கைள அல்ல  

தவறாக வ நடத் ம் தகவல்கைள வழங் வ  க ைமயான 

 ற்றமா ம்.  ற்றம் நி  க்கப்பட்டால் அ கபடச்மாக 12 மாதங்கள் 

 ைறத்தண்டைன   க்கப்ப ம். 

ெபா   காதாரத்  ைற ன் உத்தர க க்  இணங்காமல் 

இ ப்பவரக் க்  மாநிலங்க ம்  ராந் யங்க ம் தண்டைனகள் 

  க்கலாம். ேகா ட்-19 பரிேசாதைன மற் ம்  யமாக தனிைமப்ப த் க் 

ெகாள் தல் அல்ல  தனிைமப்ப தத்ல்    ைறகள் ஆ யைவ இ ல் 

அடங் ம். நீங்கள் ஏேத ம்    ைறக க்  இணங்க ல்ைல என்றால், 

நீங்கள்  ைறத்தண்டைன அல்ல    ப் டத்தக்க தண்டப்பணங்கள் 

உட்பட க ைமயான தண்டைனகைளச ்சந் க்க ேநரி ம், இ ல் நீங்கள் 

உள் ைழந்த டன்  ரத்்  ெசய்ய ேவண் ய    ைறக ம் அடங் ம். 

   ய கால அ  ப் ல் இந்த    ைறகள் மா படலாம். ேமல கத் 

தகவ க் , மாநிலம் மற் ம்  ரேதசத் ன் வ ைக    ைறகைளப் 

பாரை்வ ட ம். 

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/state-territory-entry-requirements
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அ ஸ் ேர யா ற்  வ ைகப் ரி ம்  ன்வ ம்  சாதாரரக்ளின் 

 சா ரத்  ெசய்யப்படலாம், ேம ம் அவரக்ள் த த்  ைவக்கப்பட ் 

  ப்  அ ப்பப்படலாம்: 

 அ ஸ் ேர யா ன் எல்ைலக் ள்  ைழவதற்கான 

   ைறக க்  ஏற்ப, சரவ்ேதச பயணத் ற் த் ேதைவயான 

த ப்     வைத ம் ேபாட ்க்ெகாள்ளாதவரக்ள்; அல்ல  

 அ ஸ் ேர ய அரசாங்கத்தால் வைரய க்கப்பட ்ள்ளவா , 

ேகா ட்-19 த ப்  க்  ம த் வர ீயாக ஒவ்வாைம எ  ம் 

இல்லாதவரக்ள்; அல்ல  

 த ப்   ேபாட ்க்ெகாள்வ   ந்   லக்களிக்கப்பட்ட  ரி ல் 

இல்லாதவரக்ள் அல்ல  தனிப்பட்ட  ைற ல் பயண  லக்  

ெபற்றவரக்ள். 
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உங்கள்  ரகடனத்ைதப்  ரத்்  ெசய்ய ம்  

அ ஸ் ேர யா ன்   ட்டல்  ைற லான பயணிகள்  ரகடனம் 

ெசய்வதற்  இலவச ெசய ையப் பயன்ப த்த ம், இதைன நீங்கள் ஆப் 

ஸ்ேடார ்(ஆப் ள்) அல்ல    ள்  ேள ஸ்ேடார ்(ஆண்ட்ராய்ட்) 

ஆ யவற்   ந்  ப  றக்கம் ெசய் க் ெகாள்ளலாம். 

உங்களால் ெமாைபல் ெசய ையப் பயன்ப த்த   யா ட்டால், DPD 

ஆன்ைலன் ப வதை்தப் பயன்ப த்  உங்கள் DPD-ஐச ்சமரப்் க்கலாம். 

நீங்கள் ஒ  கணக் த் (account)  றக்க ேவண்   க் ம், இ  உங்கள் 

தற்ேபாைதய மற் ம் எ ரக்ால  ரகடனங்கைள ஒேர இடத் ல் நிரவ் க்க 

அ ம க் ம். 

உங்கள்  ரகடனத்ைதத் ெதாடங் தல்  

DPD-க்  நீங்கள் பணம் ஏ ம் ெச தத் ேவண் ய ல்ைல - இ  

இலவசமான . 

உங்கள்  ரகடனதை்தத் ெதாடங் வதற்   ன்,  ன்வ ம் தகவைலத் 

தயாராக ைவத்  க்க ம்: 

  மான எண் 

 ெசல் ப யா ம் பாஸ்ேபாரட்் 

  ந்ைதய பயணத் தகவல்கள் ( மானத் ற்  14 நாட்க க்   ன்  

ேமற்ெகாண்ட பயணத் தகவல்) 

 ேச  டம் மற் ம் தனிைமப்ப த் க் ெகாள் தல் ெதாடரப்ான 

ஏற்பா கள் (ேதைவப்பட்டால்) 

 ேகா ட்-19 த ப்   ேபாட் க்ெகாண்டதற்கான ப   அல்ல  

ம த் வக் காரணங்களினால் த ப்   ேபாட் க்ெகாள்ள   யா  

என்றால் அ    த்  ஏற் க்ெகாள்ளக்  ய சான் கள் 

ஒவ்ெவா  பயணி ம் DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்ய ேவண் ம். 16 வய க் ட்பட்ட 

 ழந்ைதக் , அக் ழந்ைத ன் ெபற்ேறார ்அல்ல  பா காவலரக்ள் 

 ரகடனத்ைதப்  ரத்்  ெசய்ய ேவண் ம். 16 வய  அல்ல  அதற்  

ேமற்பட்டவரக்ள் ெசாந்தமாக தங்கள்  ரகடனத்ைதப்  ரத்்  ெசய்ய 

ேவண் ம். 

https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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நீங்கள் அ ஸ் ேர யா க் ப்  றப்ப வதற்   ன், நீங்கள் DPD-ஐப் 

 ரத்்  ெசய்ய ேவண் ம். 

உங்கள்   ட்டல்  ைற லான பயணிகள் 

 ரகடனத் ன்      

DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்  ட்டால் நீங்கள் அ ஸ் ேர யா ற் ள்  ைழந்  

 டலாம் என்ற உத் ரவாதம்  ைடயா . 

நீங்கள் DPD-ஐச ்சமரப்் த்த டன், நீங்கள்  மானத் ல் ஏ ம்  ன்  மான 

ஊ யரக் க்  ( ன்ன   ைற ல் அல்ல   ரிண்ட் ெசய்யப்பட்  

இ க் ம்) காட்ட ேவண் ய  வரச ் க்கத்  ைரையக் காண் ரக்ள். 

நீங்கள் அ ஸ் ேர யா ல்  ைழ ம்ேபா  இைத ம் காட்ட ேவண் ம். 

நீங்கள்  மானத் ற் ச ்ெசல் ம்ேபா   மான ஊ யரக்ள் உங்கள் 

உடல்நிைலைய ம ப்பாய்  ெசய்வாரக்ள். உங்கள் DPD உங்கள் 

உடல்நிைலைய  ன்வ மா  காண் க் ம்: 

  ரத்்  ெசய்யப்பட்ட : உங்கள்  ரகடனத் ல் நீங்கள் உள்ளிட் ள்ள 

தகவல், ேபார ்ங் ற்கான ேகா ட்-19  காதாரத் ேதைவகைளப்  ரத்்  

ெசய்வைதக்   க் ற . இ ந்தா ம், ெசக்-இன் ெசய் ம்ேபா  உங்கள் 

ஆவணங்கைள நீங்கள் காண் க்க ேவண் ம்.  மானத் ல் நீங்கள் 

ஏ வைத அ ம க்க உங்கள்  மான நி வனேம இ     ைவ 

எ க் ம். 

  ரத்்  ெசய்யப்பட ல்ைல: உங்கள் உடல்நலம் ெதாடரப்ான தகவைல 

நீங்கள் சமரப்் க்க ல்ைல.   ட்டல்  ைற லான பயணிகள் 

 ரகடனம்  க் யமான  காதாரத் தகவைலக் ேகா  ற . நீங்கள் 

ேபார ்ங் ெசய்வதற்   ன்  க் யமான தகவைலப்  ரத்்  

ெசய்ததற்கான ஆதாரத்ைத நீங்கள் காட்ட ேவண் ம். 

 ெசக்-இன் ெசய் ம்ேபா  உ  ப்ப த்தல் ேதைவ: அதாவ  

அ ஸ் ேர யா க் ப் பயணம் ெசய்வதற்கான    ைறகைள 

நீங்கள்  ரத்்  ெசய்யாமல் இ க்கக்  ம். நீங்கள் ெசக்-இன் 

ெசய் ம்ேபா  இதைன நீங்கள் உ  ப்ப த்த ேவண் ம். நீங்கள் 

பயணம் ெசய்யலாமா என்பைத உங்கள்  மான நி வனேம     

ெசய் ம்.  மான நி வனம் உங்கைள அ ஸ் ேர யா க் ச ்ெசல்ல 

அ ம த்தால், நீங்கள் அ ஸ் ேர யா வந்தைடந்த டன் 

தனிைமப்ப த் க் ெகாள்ள ேவண்   க் ம். உங்கள் DPD-ஐப்  ரத்்  

ெசய்யத் ெதாடங் ம்  ன், நீங்கள்  காதாரத்  ைற ன் 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
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 ைணகளத்ைதப் பாரை்வ ட ேவண் ம். அ ஸ் ேர யா க்  வ ம் 

பயணிகள்  ன்பற்ற ேவண் ய  க் யமான  காதார   கள் பற் ய 

 வரங்கள் இ ல் உள்ளன. 

அைனத்  பயணிக ம் நீங்கள் பயணிக் ம் அல்ல  ேபாக் வரத் க்  

பயன்ப த் ம் அைனத்  மாநிலங்கள் மற் ம்  ரேதசங்க க்கான 

ஏற்பா கைள ம் சரிபாரக்்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  அ ஸ் ேர ய 

மாநிலத்  ம்  ராந் யத்  ம்    ைறகள்  த் யாசமாக இ க் ம். 

ேமல கத் தகவ க்  மாநிலம் மற் ம்  ரேதசத் ன் வ ைக 

   ைறகைளப் பாரை்வ ட ம். 

ஆதர   

உங்கள் DPD-ஐப்  ரத்்  ெசய்ய உங்க க்  உத  ேதைவப்பட்டால், 

அ க்க  ேகட்கப்ப ம் ேகள் கள்  ரிைவப் பாரை்வ ட ம்.  

 

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