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یلیا ےس روانہ ہونا  جہاز ےک ذریےع آسٹر
ی
 ہوائ

یلیا چھوڑ کر جانے یک تیاری کر رہے ہوں تو مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کریں۔  جب آپ ہوائی جہاز ےک ذریےع آسٹر

 

 منصوبہ بنائی  اپنے سفر کا  - 1مرحلہ 
 

 منصوبہ بندی کریں قبل از وقت

یلیا ےس روانہ ہونے واےل مسافروں کو  یلیائی حکومت آسٹر ے لگوانے اور  COVID-19آسٹر ےس بچاؤ ےک لی  مکمل طور پر ویکسی 

۔  ویکسینیشن اسٹیٹس ےک دستاویزات ےک ثبوت اپنے ہمراہ رکھ کر ساتھ سفر کرنے یک تجویز دیتی ہے

۔آپ کو یہ بیھ 
ے
پ کیا کریں ےک

ٓ
 سوچنا چاہن  کہ اپنے سفر می  تاخٹ  اور رکاوٹوں یک صورت می  ا

ن تمام ممالک ےک لی  موجودہ سفر، ویزا اور 
ُ
ےس متعلق مشورے چیک کریں جن ےس آپ ٹرانزٹ کر رہے ہی  اور  COVID-19ا

، جس می   ۔ ہر ملک می  داخےل ےک لی  مختلف تقاضے ہونی ہی  ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ ےک  COVID-19سفر کر رہے ہی 

۔  تقاضے شامل ہی 

۔ وری ہو سکتا ہے پ ےک لی  ضے
ٓ
ے ےک بیھ بعض مخصوص تقاضے ہو سکیی ہی  جن پر پورا اترنا ا  ایٹی الئٹے

یلیا می  دوبارہ داخل ہونے اگر متعلقہ ہو، تو چیک کریں کہ 
 ےک لی  آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔  آسٹر

ے چیک کریں - 2مرحلہ  پشٹے
ٓ
 اپنے سفر ےک ا

۔ یلیا می  بڑے ہوائی اڈوں ےس تجارئی پروازیں دستیاب ہی   پورے آسٹر

 اپنا سفر ُبک کریں - 3مرحلہ 
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 کریںسفر یک تیاری   - 4مرحلہ 

پ کو درج ذیل دستاویزات فراہم کرنے کا مطالبہ کرے گا: 
ٓ
، تو ایٹی الئن کا عملہ ا  جب آپ اپتے پرواز ےک لی  چیک ان کرنی ہی 

 پاسپورٹ 

 بورڈنگ پاس 

 

ے االقوایم سفری مقاصد ےک لی  مکمل  یلیا یک بی  آپ ےس اس بات کا ثبوت فراہم کرنے ےک لی  بیھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ آسٹر

۔ ے شدہ یک تعریف پر پورا اترنی ہی   ویکسی 

ون ملک مقیم ہوں تو - 5مرحلہ   جب آپ بٹ 

 خود کو اپ ڈیٹ رکھی  

 ےک ساتھ 
ے

، تو آپ کو باقاعدیک یلیا می  دوبارہ داخل ہونا چاہنی ہی  یلیا می  داخل ہونے اگر آپ آسٹر ےک تقاضوں کو چیک  آسٹر

۔ سکتی ہے
ٓ
۔ آپ ےک سفر کرنے ےک دوران ان می  کوئی تبدییل بیھ ا  رہنا چاہن 

 کرنی
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