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 خروج از استرالیا از طریق هوایی

 هنگامی که در تدارک برای خروج از استرالیا هستید این مراحل را دنبال کنید.

 

 سفر خود را برنامه ریزی کنید -۱گام 
 

 از قبل برنامه ریزی کنید

واکسینه شوند و با  ۱۹-استرالیا به مسافرانی که استرالیا را ترک می کنند توصیه می کند به طور کامل در برابر کوویددولت 
 مدرک نشان دهنده وضعیت واکسیناسیون سفر کنند.

 باید به این فکر کنید که در صورت تاخیر یا اختالل در سفر شما، چه کار خواهید کرد.

را در مورد تمام کشورهایی بررسی  کنید که از آنها عبور و به آنها سفر می کنید.  ۱۹-ا و کوویدتوصیه های کنونی سفر، ویز
 و آزمایش. ۱۹-هر کشور الزامات متفاوتی برای ورود دارد، از جمله الزامات واکسیناسیون کووید

 نید.شرکت های هواپیمایی نیز ممکن است الزامات خاصی داشته باشند که باید از آنها پیروی ک

 به استرالیا باید چه کار کنید.  ورود مجدداگر مربوط باشد، چک کنید برای 

 گزینه های سفر خود را چک کنید -۲گام 

 از فرودگاه های بزرگ در سراسر استرالیا وجود دارند.پروازهای تجاری 

 سفر خود را رزرو کنید -۳گام 
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 برای سفر آماده شوید - ۴گام 

 می کنید، کارکنان شرکت هواپیمایی از شما می خواهند که اطالعات زیر را ارائه دهید:  check-inوقتی برای پرواز خود 

 گذرنامه 

  کارت سوار شدن به هواپیما 

 

ممکن است از شما خواسته شود تا مدرکی ارائه کنید که نشان می دهد واجد شرایط تعریف استرالیا از واکسینه شده به طور 
 کامل برای اهداف سفر بین المللی هستید.

 وقتی که خارج از کشور هستید - ۵گام 

 به روز بمانید

را چک کنید. ممکن است  ورود به استرالیااگر می خواهید دوباره وارد استرالیا شوید، باید به طور مرتب الزامات مربوط به 
 در حال سفر هستید، آنها تغییر کنند. هنگامی که شما
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