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 ورود به استرالیا

 مراحل زیر را برای ورود به استرالیا انجام دهید.

 

 
 پیش از رزرو کردن پروازتان -گام اول 

 

 الزامات ویزای خود را چک کنید

به قسمت یابنده ویزای ما مراجعه  گزینه های ویزاسعی نکنید بدون ویزا به استرالیا سفر کنید. شما می توانید برای بررسی 
 کنید.

 الزامات ویزای خود را چک کنید -گام دوم 

 شما مشخص خواهد کرد برای ورود به استرالیا باید چه کار کنید. وضعیت واکسیناسیون

الزامات واکسیناسیون مربوط به سفر بین شما باید به کارکنان شرکت هواپیمایی مدارکی ارائه دهید که نشان می دهد شما 
 را برآورده می کنید. المللی

 دارندگان ویزایی که وارد استرالیا می شوند ممکن است ویزایشان لغو شود و بازداشت و اخراج شوند اگر آنها:

 به طور کامل طبق الزامات مرزی ورود به استرالیا برای سفر بین المللی واکسینه نشده اند،یا 
 طور که توسط دولت استرالیا تعریف شده نیستند،یا همان ۱۹-دارای یک دلیل پزشکی منع کننده واکسن کووید 
  نیستند یا معافیت مسافرتی انفرادی ندارند. گروه معافدر یک 

 را دنبال کنید. مسافران واکسینه نشدهاگر این الزامات را برآورده نمی کنید، باید مراحل مربوط به 
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 گواهی واکسیناسیون خود را دریافت کنید - ۳گام 

 ( خود را دریافت کنید.ICVC) ۱۹-واکسینه شده اید گواهی بین المللی واکسیناسیون کوویداگر شما در استرالیا 

ندارید، باید یک گواهی واکسیناسیون خارجی که الزامات استرالیا  ICVCاگر شما در خارج از کشور واکسینه شده اید و یک 
 را برآورده می کند دریافت کنید.

 مراجعه کنید. الزامات واکسیناسیون و آزمایشبرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 

 الزامات ورود ایالت و قلمرو را چک کنید - ۴گام 

فرم های ثبت قبل از این که پرواز خود را رزرو کنید، الزامات ورود ایالت و قلمرو را چک کنید. این ممکن است شامل 
 ورود مرزی یا قرنطینه شود.

تمام ایالت ها و قلمروهایی که می خواهید از آنها عبور کنید یا به آنها سفر کنید را چک کنید. این الزامات ممکن است در 
 کوتاه مدت تغییر کند. 

ر پیروی نکنید، ممکن است شما مسئول پیروی از محدودیت ها و تمهیدات مسافرتی هستید که در مورد شما صدق می کند. اگ
 .الزامات ورود ایالت و قلمروبا تنبیه های جدی، از جمله حبس در زندان و جریمه های سنگین روبرو شوید:

 
 سفر خود را برنامه ریزی کنید -۵گام 

 

 از قبل برنامه ریزی کنید

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

 
 سفر خود را رزرو کنید -۶گام 

  

 برای سفر آماده شوید - ۷گام 

 را تکمیل کنیدبیانیه مسافر دیجیتال خود 

ساعت از قبل از  ۷۲( خود را هفت روز قبل از پرواز خود آغاز کنید و ظرف DPDشما می توانید بیانیه مسافر دیجیتال )
 عزیمت خود به سوی استرالیا ارائه دهید.
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DPD ک خواهد اطالعات ضروری در مورد سالمت را تقاضا می کند. ارائه این اطالعات یک الزام قابل اجرا است. این کم
کرد که اطمینان حاصل شود شما در فرودگاه یا هنگام ورود به استرالیا تاخیرهای طوالنی را تجربه نمی کنید. برای کسب 

 DPDاطالعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید: 

 قبل از عزیمت انجام دهید ۱۹-یک آزمایش کووید -۸گام 

 را نشان دهید. ۱۹-شما باید به کارکنان شرکت هواپیمایی مدرک مربوط به نتیجه منفی یک آزمایش اخیر کووید

واکسیناسیون برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این که چه آزمایشی باید انجام دهید و چه زمانی آن را انجام دهید به قسمت 
 مراجعه کنید. و آزمایش

 
 فرودگاه آماده کنید مدارک خود را برای- ۹گام 

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

 گذرنامه 
 ویزا 
  را برآورده می کنید. واکسیناسیون مربوط به سفر بین المللیالزامات مدارکی که نشان می دهد شما 
 ۱۹-نتیجه منفی آزمایش کووید 
 DPD .تکمیل شده 

 
 برآورده کردن الزامات ورود به استرالیا - ۱۰گام 

 این شامل انجام امور مربوط به مهاجرت، گمرک و امنیت زیستی است.

 مراجعه کنید. عبور از مرزبرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 
 برآورده کردن الزامات ورود ایالت یا قلمرو - ۱۱گام 

 انجام دهید. ۱۹-یداکثر ایالت ها و قلمروها از شما خواهند خواست تا پس از ورود به استرالیا آزمایش کوو

 کنید را چک کنید. ایالت ها و قلمروهایی که می خواهید از آنها عبور کنید یا به آنها سفرتمام 
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 عبور ترانزیت از استرالیا

 ساعت یا کمتر ۷۲عبور برای 

ساعت  72بتوانید یک بلیت بعدی برای یک پرواز که استرالیا را در کمتر از  بایداگر در حال عبور از استرالیا هستید شما 
 نخواهدپس از ورود اولیه شما ترک می کند. اگر یک پرواز مناسب وصل کننده موجود نباشد، ترانزیت از استرالیا ممکن 

 بود.

 الزامات ویزا

 ترانزیت بدون ویزایک کشور واجد شرایط برای برای عبور از استرالیا باید یک ویزای معتبر داشته باشید یا اهل 
(TWOV.باشید ) 

نیستید،  باید برای ورود به استرالیا برای اخذ یک ویزا درخواست کنید.  TWOVاگر ویزای معتبر ندارید و یا واجد شرایط 
 تقاضا کنید. (۷۷۱ویزای ترانزیت )زیرگروه ساعت برای یک  ۷۲برای عبور ترانزیت از استرالیا برای تا 

 ۱۹-آزمایش کووید

واکسیناسیون و نیاز دارید. برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت  ۱۹-برای عبور از استرالیا به نتیجه منفی آزمایش کووید
 مراجعه کنید. زمایشآ

 بیانیه مسافر دیجیتال 

ساعت از قبل از  ۷۲( خود را هفت روز قبل از پرواز خود آغاز کنید و ظرف DPDشما می توانید بیانیه مسافر دیجیتال )
 عزیمت خود به سوی استرالیا ارائه دهید.

DPD  الزام قابل اجرا است. این کمک خواهد اطالعات ضروری در مورد سالمت را تقاضا می کند. ارائه این اطالعات یک
کرد که اطمینان حاصل شود شما در فرودگاه یا هنگام ورود به استرالیا تاخیرهای طوالنی را تجربه نمی کنید. برای کسب 

 DPDاطالعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید: 

 الزامات ورود ایالت و قلمرو

شما باید از الزامات عبور در ایالت یا قلمرویی که وارد می شوید، پیروی کنید. تا زمانی که منتظر پرواز بعدی خود هستید، 
مانید و ممکن است از شما خواسته شود تا هزینه اقامت خود را پرداخت کنید. برای کسب شاید مجبور شوید در هتل ب
 مراجعه کنید. الزامات ورود ایالت و قلمرواطالعات بیشتر به قسمت 

 ساعت ۷۲بیش از 

نمی ساعت در استرالیا منتظر پرواز بعدی خود باشید، دیگر در حال ترانزیت از استرالیا قلمداد  ۷۲اگر می خواهید بیش از 
 و باید: شوید
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و آزمایش باشید، از جمله امور مهاجرتی، امنیت  ۱۹-شما باید واجد تمام سایر الزامات ورود به استرالیا، واکسیناسیون کووید
 مراجعه کنید.  عبور از مرززیستی گمرک و بیانیه های سالمت الزامی. برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 را برآورده کنید. لمرویی که وارد آن می شویدالزامات ایالت و قشما همچنین باید 
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