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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਕਦਮ 1 – ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁਿੱਕ ਕਰੋ 
 

ਆਪਣੇ  ੀਜ ੇਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ੋ

ਵਬਨਾਾਂ  ੀਜੇ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  ਿੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ  ੀਜਾ ਵ ਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 

 ੀਜਾ ਵ ਕਲਪਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਦਮ 2 - ਆਪਣੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅ ਸਥਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਗੇੀ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾ਼ਿਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਮਕਸਦਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀਆਾਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ 

ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

ਵਜਹੜ ੇ ੀਜਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਪਹ ੁੰਚਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ  ੀਜਾ ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨ ੁੰ  

ਨਜਰਬੁੰਦ ਕਰਕੇ  ਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ: 

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆ ਂਸਰਹਿੱਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਨ ਸਾਰ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਮਕਸਦਾ ਂ ਾਸਤ ੇ

ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਟ੍ੀਕੇ ਨਹੀ ਂਲਗ ਾਏ ਹਨ; ਜਾ ਂ
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸ ੇCOVID-19  ੈਕਸੀਨ  ਾਸਤ ੇਕੋਈ 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀ ਂਹ;ੈ ਜਾਂ 
 ਵਕਸ ੇਛੋਟ੍  ਾਲੀ ਸ਼ਰਣੇੀ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ  ਾਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਦਮ 3 - ਆਪਣਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾ਼ਿਟ੍ਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ 

(ICVC) ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵ ਦੇ਼ਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ICVC ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਦੇ਼ਿੀ 

ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ। 

 ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ  ੇਖੋ। 

 

ਕਦਮ 4 – ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿ ਵ ਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਬੁਿੱਕ ਕਰ,ੋ ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ 

ਵ ਿੱਚ ਸਰਹਿੱਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇ਼ਿਨ ਫਾਰਮ ਜਾਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰ ੇਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਵਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਨੋਵਟ੍ਸ 'ਤ ੇਲੋੜਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੂੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਉਿੱਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਵਨਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ 

ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ  ੇਖੋ: ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ। 

 

ਕਦਮ 5 – ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
 

ਅਗਾਊ ਂਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਕੁਾ ਟ੍ਾਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। 

 

ਕਦਮ 6 – ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁਿੱਕ ਕਰੋ 

  

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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ਕਦਮ 7 – ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ 

ਆਪਣੀ ਵਡਵਜਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਵਜਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋ਼ਿਣਾ (DPD) ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਼ੁਿਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

DPD ਅਵਹਮ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ ਾਈ ਅਿੱਡੇ 'ਤੇ, ਜਾਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਦੇਰੀਆਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋ ੇ।  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ੇਖੋ: DPD 

ਕਦਮ 8 - ਰ ਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ  ਾਲਾ COVID-19 ਦਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰ ਾਉਣਾ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤ ੇCOVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਵਟ੍ ) ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨ ੂੰ  

ਵ ਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਹੜੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਦੋਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ, ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ 

ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ  ੇਖੋ। 

 

ਕਦਮ 9 – ਹ ਾਈ ਅਿੱਡੇ  ਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਤਆਰ ਕਰੋ 

ਜਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ  ਾਸਤੇ ਚੈਿੱਕ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ਼ੇਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ: 

 ਪਾਸਪੋਰਟ੍ 
  ੀਜਾ 
 ਸਬ ਤ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾ਼ਿਟ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਾਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ 

ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਵਟ੍ ) ਨਤੀਜਾ 
 ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ DPD 

 

ਕਦਮ 10 – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  ਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਪਰ ਾਸ (ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ), ਕਸਟ੍ਮ, ਜੈਵ ਕ-ਸੁਰਿੱਵਖਆ (ਬਾਇਓਸਵਕਓਰਟ੍ੀ) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

 ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ  ੇਖੋ। 

 
  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
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ਕਦਮ 11 – ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿ ਵ ਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨਾ 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇ਼ਿਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। 

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦ ੇਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੁੰਘਣਾ 

72 ਘੂੰਟ੍ੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਦਾ ਲਾਾਂਘਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲੂੰਘ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਉਸ ਉਡਾਣ ਵ ਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਵਟ੍ਕਟ੍ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਼ੁਿਰ ਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਤੋਂ ਰ ਾਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਢੁਿੱਕ ੀ ਾਂ 

ਨਾਲ ਜੁੜਨ  ਾਲੀ ਉਡਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲਾਾਂਘਾ ਸੂੰਭ  ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗਾ। 

 ੀਜ ੇਦੀਆ ਂਜਰ ਰਤਾ ਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰਘਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜਮੀ  ੈਧ  ੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਬਨਾਾਂ  ੀਜੇ ਤੋਂ ਲੂੰਘਣ 

(TWOV)  ਾਲੇ ਯੋਗ ਦੇ਼ਿ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ  ੈਧ  ੀਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ TWOV ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ  ੀਜੇ 

 ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਜਰ ਰ ਵਦਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤਿੱਕ ਲੂੰਘਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਾਂਵਜਟ੍  ੀਜੇ (ਸਬਕਲਾਸ 771) 

ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਓ। 

COVID-19 ਦਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲੂੰਘਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ (ਨੈਗੇਵਟ੍ ) ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਧੇਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ  ੇਖੋ। 

ਵਡਵਜਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਵਜਟ੍ਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋ਼ਿਣਾ (DPD) ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਼ੁਿਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

DPD ਅਵਹਮ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ ਾਈ ਅਿੱਡੇ 'ਤੇ, ਜਾਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਦੇਰੀਆਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋ ੇ।  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ੇਖੋ: DPD 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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ਪਰਾਂਤ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ

ਵਜਸ  ੀ ਪਰਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦੇ਼ਿ ਵ ਿੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਹੁੂੰਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੂੰਘਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਾਜਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 

ਜਦੋਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਟ੍ਲ  ਾਲੀ ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਵਹਣ  ਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦ਼ੇਿ 

ਦੀਆਾਂ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ  ਖੇੋ। 

 

72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤੋਂ  ਧੇਰੇ ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਓਗੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਂਮੁੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ,  ੀਜਾ, ਪਰ ਾਸ (ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ), ਕਸਟ੍ਮ, 

ਜੈਵ ਕ-ਸੁਰਿੱਵਖਆ (ਬਾਇਓਸਵਕਓਰਟ੍ੀ) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਸਹਤ ਘੋ਼ਿਣਾ ਾਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ  ੇਖੋ।  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦ਼ੇਿ ਦੀਆਾਂ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

