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یلیا میں آمد  آسٹر

ٰ پروازوں ےس پہنچے واےل مسافروں )گرین زون( کو دیگر ایےس مسافروں ےس علیحدہ رکھنی کو یقینی بنانی ےک   قرنطینہ ےس مستثنی
، جن ےک لئے  ۔دن کا الزیم قرنطینہ کرنا ہے )ریڈ  14لئے  گئے ہیں

ی اور رسخ زون بنانے  اڈوں پر سٹ 
یلیا ےک ہوائے  زون(، آسٹر

پ 
ٓ
( اگر ا ورت نہیں ہے ٰ یک درخواست دینی یک ضی پ کو استثنی

ٓ
ٰ ہیں )اور ا یلیائے سفری پابندیوں ےس مستثنی سٹر

ٓ
آپ خود بخود ا

۔  72 یلیا ےس ٹرانزٹ کر رہے ہیں  گھنئر یا اس ےس کم وقت ےک لئے آسٹر

مد کرنا ہوگا۔ آپ جس ریاست یا 
ٓ
پ کو وہاں ےک قرنطینہ ےک تقاضوں پر عمل درا

ٓ
، ا  میں پہنچنے ہیں

ے
 عالق

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی واےل مسافروں ےک لئے  : نوٹ  یک پرواز کہ وہ ایک ریڈ زون یک   الزیم ہ  آسٹر
ے
ٹکٹ حاصل کریں جو  میں آگ

یلیا ےس   وایل منسلک کرنی ہو۔ اگر کوئے مناسب ریڈ زون یک گھنٹوں ےک اندر روانہ ہوئے   72ابتدائے داخےل ےک بعد آسٹر
یلیا ےس ٹرانزٹ کرنا   ہوگا۔ ممکن نہیں )کنیکٹنگ( پرواز دستیاب نہیں ہے تو، آسٹر

ائط یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے ےک لئے ویزا یک شر  آسٹر

پ کا تعلق کیس 
ٓ
یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی ےک لئے آپ ےک پاس ایک درست ویزا ہونا چاہنے یا ا کرنی   (TWOVغٹ ٹرانزٹ )ویزا ےک بآسٹر

۔  ےک اہل ملک ےس ہونا چاہنے

پ 
ٓ
اہل نہیں  TWOVاگر آپ ےک پاس کوئے درست ویزا نہیں ہے یا ا یلیا میں داخل ہونی ےک لئے ویزا یک ےک لئے

 ہیں تو آپ کو آسٹر
۔
ی

 درخواست دینی ہویک

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی ےک لئے -گھنٹوں ےک اندر  72  خواست دیں۔ےک لئے در  (771ٹرانزٹ ویزا )ذییل کالساندر آسٹر

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنے واال ایک نیوزی -گھنٹوں ےک اندر  72میں  اندر آسٹر
 لینڈ کا شہری ہوں

نہیں  (444رے واےل ویزا )ذییل کالس خصویص زمنیوزی لینڈ ےک وہ شہری جو 
ُ
، ا اندر -گھنٹوں ےک اندر  72ےک لئے اہل ہیں

۔ ورت نہیں ہے یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی ےک لئے دورسے ویزا یک درخواست دینی یک ضی  آسٹر

وری ہے کہ آپ  ، آپ ےک پاس اس بات کا ثبوت ہونا ضی -رگھنٹوں ےک اند  72خصویص زمرے واےل ویزا پر ٹرانزٹ کرنی ےک لئے
یلیا ےک جس شہر میں پہنچ ر اندر ٹرانزٹ کر رہے ہیں )جیےس سفر ےک پ آسٹر

ٓ
ہیں اس ےک  ہے مجوزہ روٹ یا پرواز یک ٹکٹ( اور ا

 ہوائے اڈے پر اےس پیش کرنا ہوگا۔

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی واےل مسافروں ےک لئے  : نوٹ س ےک لئے پہنچنی پر ز )اییس پرواز جاکہ وہ ایک ریڈ زون یک پرو   الزیم ہ  آسٹر
یلیا ےس   یک ٹکٹ حاصل کریں جو ابتدائے داخےل ےک بعد آسٹر

ے
وری ہو( میں آگ اندر -گھنٹوں ےک اندر  72الزیم قرنطینہ کرنا ضی

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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یلیا ےس ٹر  منسلک کرنی روانہ ہوئے ہو۔ اگر کوئے مناسب ریڈ زون یک  ٹ کرنا انز وایل )کنیکٹنگ( پرواز دستیاب نہیں ہے تو، آسٹر
۔ نیوزی لینڈ محفوظ ٹریول زونہوگا۔ مزید معلومات  ممکن نہیں   ےک ویب پیج پر حاصل یک جا سکنے ہیں

 ٹرانزٹ قرنطینہ ےک انتظامات

پ کو وہاں ےک 
ٓ
، ا  میں پہنچنے ہیں

ے
مد کرنا ہوگا۔ آپ ک قرنطینہ ےک تقاضوںآپ جس ریاست یا عالق

ٓ
ہوٹل یک رہائش  و پر عمل درا

ورت پڑسکنے ہے اور آپ کو اپنی   لئے کہا پرواز کا انتظار کرنی ےک دوران اپنی قیام ےک اخراجات ادا کرنی ےک اگیلمیں رہنی یک ضی
، متعلقہ  وریات ےک بارے میں مزید معلومات ےک لئے ۔ قرنطینیہ یک ضی ےس  حکمہ صحتریاسنے یا عالقائے رسکاری مجاسکتا ہے

 رابطہ کریں۔

ائط  72 ٰ یک شر  گھنٹوں ےس زیادہ ےک قیام ےک لئے ویزا اور سفری استثنے

یلیا میں و  منسلک کرنی اگر آپ اپنی 
گھنئر ےس زیادہ وقت گزارنا چاہنے ہیں تو،   72ایل )کنیکٹنگ( پرواز کا انتظار کرنے ہونے آسٹر

یلیا ےس ٹرانزٹ کرنی واال  پ کو آسٹر
ٓ
وری ہوگا کہ: تصور ا پ ےک لئے ضی

ٓ
 نہیں کیا جانے گا اور ا

  پ ےک پاس درست ویزا ہو۔ دیکھیں
ٓ
ی دریافت کریںا پشٹی

ٓ
 ۔ اپنی ویزا ےک دیگر ا

  حاصل کرنی یک درخواست کریں۔ دیکھیں ٰ یلیائے سفری پابندیوں ےس استثنی ور استثنائے سفری پابندیاں اآسٹر
 ۔صورتی 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

