Rời nước Úc
Tại trang này
Không phải công dân
Những người có visa tạm trú về nước
Công dân và thường trú nhân Úc
Nước Úc đang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt ở biên giới nhằm bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng
Úc. Hiện tại có rất ít chuyến bay đến Úc và rời khỏi Úc và quý vị có thể không được đi du lịch vào thời điểm
này. Xem: Thông cáo báo chí của Nội các Quốc gia.
Tất cả các du khách đến Úc, kể cả công dân Úc, đều phải cách ly kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày ở một
cơ sở được chỉ định, ví dụ khách sạn, tại cảng đến của họ. Xem Hướng dẫn về siêu vi corona (COVID-19)
cho du khách. Quý vị có thể phải trả chi phí cách ly kiểm dịch. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cách ly
kiểm dịch, hãy liên lạc sở y tế của chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ liên quan.

Không phải công dân
Do tình hình COVID-19 hiện nay ở Úc, bao gồm các lệnh hạn chế biên giới của tiểu bang và vùng lãnh thổ,
việc đóng cửa doanh nghiệp và các yêu cầu giãn cách xã hội, các du khách quốc tế được khuyến khích hồi
hương nếu có thể làm như vậy.
Những người có visa tạm trú nên biết rằng nếu họ muốn quay lại Úc trong thời kỳ thực hiện lệnh hạn chế do
COVID-19, thông thường họ sẽ cần được miễn tuân theo lệnh hạn chế du lịch. Để biết thêm thông tin về
Miễn trừ của Ngài Uỷ viên, hãy xem Đến Úc.

Những người có visa tạm trú về nước
Những người có visa tạm trú bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể thu xếp hồi hương, nếu lệnh hạn chế biên
giới ở nước đó cho phép.
Những người có visa tạm trú không cần xin miễn trừ để rời khỏi nước Úc. Họ có thể rời Úc bất kỳ lúc nào,
miễn là lệnh hạn chế biên giới ở đất nước quê hương của họ cho phép họ quay về.
Hãy nhớ là tình hình COVID-19 liên tục thay đổi.
Kiểm tra hàng tuần:


lệnh hạn chế biên giới



có chuyến bay hay không.

Một số sân bay lớn ở Úc có các chuyến bay thương mại. Các hãng hàng không này hiện đang vận hành các
chuyến bay rời khỏi Úc:
Các hãng hàng không bao gồm AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines |
Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United

Quý vị cũng có thể muốn tìm hiểu xem liệu có chuyến bay hồi hương tư nhân hay của chính phủ nào về
nước quý vị không.
Ấn độ hiện đang thu xếp các chuyến bay hồi hương.
Nếu muốn được giúp đỡ thêm để hồi hương, quý vị có thể liên lạc đại sứ quán hay lãnh sự quán của quý
vị ở Úc.
Quý vị cũng có thể đăng ký chi tiết của quý vị.
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của quý vị cho Bộ Ngoại giao và Ngoại thương, họ có thể cung cấp thông
tin này cho chính phủ ở đất nước của quý vị (hoặc ở nước ngoài hoặc đại diện của đại sứ quán, lãnh sự
quán hay Cao uỷ ở Úc).
Dịch vụ này chỉ dành cho những người có visa tạm trú.

Công dân và thường trú nhân Úc
Nếu quý vị là công dân hay thường trú nhân Úc, quý vị không được rời khỏi Úc do lệnh hạn chế do COVID19 trừ khi quý vị được miễn trừ. Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến nhưng quý vị phải đáp ứng ít nhất một
trong các yêu cầu sau:


việc đi du lịch của quý vị là để ứng phó với dịch COVID-19, bao gồm việc cung cấp cứu trợ



việc đi du lịch của quý vị là cần thiết để thực hiện các nghành công nghiệp và thương mại quan
trọng (bao gồm nghành xuất nhập khẩu)



quý vị đi du lịch là để nhận được điều trị y tế khẩn cấp mà ở Úc không có



quý vị đi du lịch vì công chuyện cá nhân khẩn cấp và không thể tránh được



quý vị đi du lịch là vì có lý do trắc ẩn hoặc nhân đạo



việc đi du lịch của quý vị là vì lợi ích quốc gia.

Quý vị phải cung cấp bằng chứng để hỗ trợ đơn xin của mình, có thể bao gồm:


hộ chiếu



giấy hôn thú



giấy khai sinh



giấy khai tử



bằng chứng về mối quan hệ của quý vị (ví dụ, hợp đồng mướn nhà chung, trương mục ngân hàng
chung, vvv



bằng chứng cho thấy quý vị sẽ chuyển sang nước khác sống lâu dài, ví dụ hợp đồng mướn nhà, thư
nhận vào làm và bằng chứng cho thấy đồ đạc của quý vị sẽ được chuyên chở đến đó



bằng chứng về visa hợp lệ hiện hành của quý vị, bao gồm ở Úc và/hoặc ở nước ngoài



thư của bác sĩ hay bệnh viện về điều trị y tế/căn bệnh trong đó có ghi tại sao cần phải đi du lịch



thư của chủ hãng nói rõ tại sao cần phải đi du lịch hoặc tại sao công việc quý vị thực hiện là quan
trọng



tờ khai hay bằng chứng cho thấy khi nào quý vị muốn trở về Úc



bất kỳ bằng chứng nào khác mà quý vị có thể có để hỗ trợ đơn xin của quý vị.

Tất cả các bằng chứng hỗ trợ đơn xin miễn hạn chế du lịch cần được chính thức dịch sang tiếng
Anh.

Quý vị nên nộp đơn xin miễn trừ ít nhất 4 tuần, nhưng không quá 3 tháng trước trước khi du lịch
theo dự kiến
Nếu không được chấp thuận miễn trừ, quý vị không nên tiếp tục kế hoạch du lịch của mình. Nếu
được phép miễn trừ, quý vị cần phải mang theo bằng chứng về quyết định miễn trừ ra sân bay.
Quý vị được miễn trừ nếu quý vị:


là người thường cư trú ở một đất nước không phải Úc



là phi hành đoàn, thuỷ thủ đoàn hoặc công nhân về an toàn có liên quan



là Công dân Tân Tây Lan có visa Loại Đặc biệt (loại 444)



tham gia vào việc thực hiện chuyên chở hàng ngày ra ngoài nước Úc



liên quan đến việc làm cần thiết tại các cơ sở ngoài nước



đi du lịch vì công việc chính thức của chính phủ, trong đó có các thành viên của Lực lượng Quốc
phòng Úc.

Quý vị được coi là cư dân thường sống ở nước khác ngoài Úc nếu hồ sơ đi lại nước ngoài cho thấy quý vị
đã ở ngoài nước Úc lâu hơn ở trong nước Úc trong 12 đến 24 tháng vừa qua. Quý vị không cần mang theo
hồ sơ đi lại in ra giấy của quý vị. Nếu cần, nhân viên Lực lượng Biên phòng Úc ở sân bay có thể kiểm tra hồ
sơ đi lại của quý vị trong hệ thống của Bộ.
Nếu quý vị không ở ngoài nước Úc lâu hơn ở trong nước Úc trong 12 đến 24 tháng vừa qua, nhưng vẫn tự
cho là mình thường sống ở nước khác, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu miễn hạn chế du lịch.
Đơn yêu cầu của quý vị sẽ cần phải có bằng chứng, ví dụ:


giấy tờ cho thấy quý vị có nhà ở ổn định và lâu dài ở nước khác



chỗ ở của các thành viên trong gia đình trực hệ của quý vị



hợp đồng lao động cho việc làm bên ngoài nước Úc



đăng danh học cho con còn phụ thuộc



bằng chứng về việc kinh doanh lâu dài/lợi ích tài sản



bằng chứng cho thấy quý vị là công dân song tịch hoặc có visa hợp lệ cho nước khác



bằng chứng cho thấy quý vị chỉ tạm thời sống xa nước khác và dự định quay lại đó.

Nếu quý vị không cho là quý vị cần được miễn hạn chế du lịch, quý vị có thể xuất trình bằng chứng này khi
làm thủ tục đăng ký ở sân bay. Tuy nhiên, nếu quý vị có nghi ngờ về việc liệu hoàn cảnh của quý vị có nằm
trong khuôn khổ định nghĩa về cư dân thường sống, chúng tôi khuyên quý vị nên nộp đơn yêu cầu thẩm
định ít nhất bốn tuần trước khi dự định khởi hành.

