
 

  

  
  

  

 

  

  

ای(  و مرز استرالروسی)کورونا و 19 دیکوو

سفر  ایتوانند به استرال یم نزدیکخانواده  ی، ساکنان و اعضاای، فقط شهروندان استرال2020مارس  20 صبح به وقت استاندارد شرقی  9 ساعت از

 کنند.

 .خود را ایزوله کنندهتل  کیدر  ایروز در خانه  14موظف هستند  ایمسافران به استرال هیکل

 .دیکن یلطفاً مرتباً بررس هست.بعضی از معافیت ها در دست اجرا  قابل اجرا هست ها معافیتبعضی از  است. رییتغ حالسفر در  یها تیمحدود

 از خارج از کشور سفر

 .کنند خود را ایزولهروز  14مدت به  دیشوند با یم ایکه وارد استرال یتمام افراد •

o خود را ایزوله کنیددر آنجا  انجام دهید و ایاسترال موردنظرتان درپرواز خود را به مقصد  دیتوان یشما م. 

o خود را ایزوله کنیددر هتل  می توانید، ریدئمی نداو عال اگر حالتان خوب هست. 

o روبرو شوند. تریتوری ای التایدر هر  یمختلف ینكنند، ممكن است با مجازاتها تیروزه را رعا 14 خود ایزوله کردنالزامات  اگر مسافران 

 اعالم بعدی: تا قابل اجرا هست تیمحدود

 سفر یها تیاز محدود تیمعاف

 :یکی از این گروه هستید شما می توانید به استرالیا سفر کنید اگر

 شهروند استرالیا 

  ساکن دائم 

  هستید مقیم استرالیاباشید که معموال شهروند نیوزیلند 

  هستید. مقیم استرالیاباشید که معموال شهروند نیوزیلند یا  هستید دائم یا ساکنخانواده درجه یک شهروند استرالیا  عضو 

 

 به استرالیا سفر می کنند می توانند از این فرم برای معافیت درخواست کنند. دلسوزانه یا متقاعد کنندهمسافرینی که به دالیل 

 آنالین برای معافیت درخواست دهید. 

 

 برای معافیت آنالین درخواست دهید 

 

 ایشهروند استرال

 شدن بدهند. شهروندان استرالیا بدون گذرنامه های معتبر باید شواهدی از شهروندی یا مدارک سفر شهروندی دوگانه را به شرکت هواپیمایی قبل از سوار 

 ایدائم استرال مقیم

 زای مشروط )موقت( نمی توانند به استرالیا بیایند. دارندگان وی. خود را ایزوله کنیدهتل  ایروز، در خانه  14به مدت  باید. دییایب ایبه استرال دیتوان یمشما 

 اقامت دارد ایکه معموالً در استرال لندیوزیشهروند ن کی

اثبات اقامت مدرک برای  دی. شما باندیایب ایتوانند به استرال ی( م444 رمجموعهیاقامت دارند )ز ایدر استرال یکه به طور عاد لندیوزیشهروندان ن

 .دیارائه ده سوار شدن )چک این(. آن را هنگام دیداشته باشرا اسناد مربوط به محل اقامت خود(  ای یرانندگ نامهی)گواه

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus#10
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus#10
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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عبور کنند. به  ایاسترال قیاز طر لندیوزیبازگشت به ن یتوانند برا یکنند فقط م ینم یزندگ ایکه در استرال یو ساکنان دائم لندیوزیمهم: شهروندان ن نکته

 . دیمراجعه کن ریز در  ترانزیتبخش 

 دائممقیم های و ایشهروندان استرال نزدیکخانواده  یاز اعضا یکی

 :زیر است یبه معن فقط نزدیک، خانواده برای این زیر مجموعه

 همسر •

 کودکان وابسته  •

 یسرپرستان قانون •

 ازدواج، شناسنامه گواهی)مانند  دیکن فراهمرا  یو مدارک دیاقدام کن زایو ی. برادییایب ایبه استرال دیتوان ینم دینداشته باش زایکه و یتا زمان - زایو بدون

 .خود را ایزوله کنیدهتل  ایروز در خانه  14به مدت  دی، بامیفرزندانتان(. اگر به شما اجازه سفر بده یشناسنامه برا ای خودتان

از رابطه  یازدواج، شواهد ی)مانند گواه کنید مهیضممدرک اثبات هویت را  –کودک(  ویزای و زندگی کیشر یزای)به جز دارندگان و یموقت یزایبا و

 یتا زمان .دیکنیک معافیت درخواست فرزندان خود( و  یشناسنامه برا ای تان مشترک، شناسنامه ییدارا ای یامور مال لیاز قب تان شریک زندگی دیفکتو

 .خود را ایزوله کنیدهتل  ایروز در خانه  14به مدت  دی، بامی. اگر به شما اجازه سفر بدهدیمسافرت نکن مینکن هیتوصما که 

 

 ایتوانند به استرال ی( م445، 102، 101زیرمجموعه کودک )ویزای و  ( 820، 801، 309، 100)زیرمجموعه  زندگی کیشر یزایو دارندگان

نمی توانند در حال حاضر به   ( 300ازدواج آتی )زیرمجموعه  یزایو دارندگان.خود را ایزوله کنید دیهتل با ایروز، در خانه  14. شما به مدت ندیایب

 استرالیا بیایند.

 

 ترانزیتدر حال 

 کند. یبوده اند، صدق نم ایتالیا ایکره  ی، جمهور رانی، ا نیروز گذشته در چ 14که در  یاتباع خارج چیه یبرا ترانزیتهای  تیمعاف

امکانات ترانزیت در فرودگاههای بمانند.  لیاستربصورت  تیدر منطقه ترانز دیدر همان روز ورود انجام شود و مسافران با دیها با ترانزیت هیکل

 .دیکن یبررسرا  در صورت واجد شرایط بودن بدون ویزا و  تانسفر  اتبی، ترت استرالیا 

 

 21به وقت استاندارد شرقی  12:00ساعت  نیبازگشت به خانه خود ب یبرا ایاسترالاز توانند  یم فقطکنند،  یمحرکت  لندیوزیکه از ن یخارج اتباع

 .ستیمعتبر ن گرید تیمعاف نیدوره، ا نیا انی. در پاعبور کنند 2020مارس  26به وقت استاندارد شرقی   11:59و  2020مارس 

 

 کشورها عبارتند از: نیعبور کنند. ا ایاسترال قیبازگشت به خانه از طر یتوانند برا یم ریز یکشورها شهروندان

 کوک ریجزا •

 نائورو •

 ساموآ •

 یجیف •

 دیجد یایکالدون •

 مانیسل ریجزا •

 فرانسه ینزیپول •

 وزلندین •

 هلست موریت •

 یباتیریک •

 نایو •

 تونگا •

 مارشال ریجزا •

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/australian-immigration-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/transit-facilities-at-australian-airports
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/transit-facilities-at-australian-airports
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/transit-facilities-at-australian-airports
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
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 پاالئو •

 تووالو •

 یکرونزیم •

 نو نهیپاپوا گ •

 اتووووان •

 

 .شود یم نییتع سریتوسط کم دیگر بطوریکه یها تیمعاف

که در حال حاضر وجود دارد در نظر  یمسافرت یها تیرا در رابطه با محدود یاضاف تیاست معافممکن ( ABF) ایاسترال یمرز یروین رسیکم

 :ردیبگ

 

خواهد  یورود آنها به نفع ملکسانی که  ایکنند  یمسافرت م 19برای پاسخ به کووید به منظور کمک  ایاسترال کامنولثکه به دعوت دولت  یاتباع خارج •

 بود

 شوند یم ایوارد استرال یالملل نیمواد، که بطور مرتب از بنادر ب لیو تحو ییجمله آمبوالنس هوا ، ازیپزشک یخدمات بحران •

 استثناء او خدمه( ب ناخداها، نی، مهندسی)به عنوان مثال، متخصصان پزشک مهم یمهارت ها یافراد دارا •

 آنها  کیامت دارند و خانواده نزداق ایو در حال حاضر در استرال اعتبار دارند ایاسترالدر که  ییها پلماتید •

 دلسوز اعطا شود. ای یانسان لیممکن است به دال زین یاستثنائات مورد •

 

 باشد: با مدارک زیر همراه دیبا سریکمصالحدید  قیاز طر تیصادر شود. درخواست معاف ،سفر کنند ایمسافران به استرالاینکه این از  قبلمعافیت ها باید 

 (ای، شماره تلفن استرال ایاسترالمحل اقامت در آدرس  ،، شماره گذرنامهویزا، نوع و شماره تاریخ تولد: نام ، مسافر اتیجزئ •

 در نظر گرفت سریكم تی/ معاف دیصالحد یپرونده را برا نیا دی: چرا بااطالعات پرونده •

ذکر شده  سریکم دیصالحد با  در ای تیمعاف لیاز دال یکیچگونه فرد  کهاین باشد از  یو شواهد یک اظهاریههمراه با  دیدرخواست با :بانیپشت اظهاریه •

 .برآورده می کندرا  در باال

 

از  یکیکنند. به عنوان مثال اگر  برآورده میفوق را  یها تیاز معاف یکیما ارائه دهند که قبل از سفر  یرا برا یاست که همه مسافران شواهد مهم

 .دیارائه ده تاندر مورد رابطه  یمدارک دیباشما موقت هست،  یزایو یدارا نزدیکخانواده  یاعضا

 

 

 ایدر استرال زایو دارندگان

در مورد  یریگ میکه تا زمان تصم دیباش نگیجیبر یزایو افتیدر طی. ممکن است واجد شرادیکن دیجد یزایدرخواست و دیبا یفعل یزایو یاز انقضا قبل

  .دینیرا بب دیانجام ده شتریماندن ب یبرا دیدارد. آنچه با ینگه م مند، شما را قانونزایدرخواست و

 

 (8535و  8534، 8503)شامل  شتریاقامت بعدم  شرط

 یماه باشد، م 2اعتبار کمتر از  یشما دارا یزای. اگر ودیاقدام کن گرید یزاهایو شتریب یبرا دیتوان ینم ایتا زمان ترک استرالشما است که  یبدان معن نیا

 دیتوان یشد، م دیی. اگر درخواست شما تأداد میخواه تان به شما اطالعدرخواست  جهیما در مورد نت .دیشرط کن نیاز ادرخواست چشم پوشی  دیتوان

 .دیکنب دیجد یزایدرخواست و

 

 د(نبمان هماه 18ماه در هر دوره  12از  شید بنتوان ینم میمق ریغافراد ) 8558 شرط

 .دیخود را کاوش کن یزایو یها نهیگز. دیدار دیجد یزایبه درخواست و ازین شما

 . دیکن (BVE) بریجینگ یزایدرخواست و عاً یسر دیبا دیشو مندقانون نکهیا یشده است، برا یشما منقض یزایو اگر

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
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 زایو طیشرا تیرعا

 .دیارائه ده یاطالعات اضاف دیتوان ی( نمیسیزبان انگل ون، آزمکیومتری، سنجش بچک سیپل ای یمربوط به سالمت بررسیدفتر ) یلیتعط لیبه دل

 .خواهد شدبه شما داده  یها و ارائه اطالعات درخواست شده، زمان اضاف یبررس لیتکم یبرا

 برگردم خواهممی برگردم و  ایبه استرال میزایتوانم قبل از اتمام و ینم

 .دیاقدام کن دیجد یزایو یبرا دیسفر، با تیاز رفع محدود پس

 برآورده کنم ی رالیموقت فارغ التحص یزایدارندگان و یبرا یاقامت تحت ابتکارات منطقه ا یدوره ها ای ایاسترال لیتحص طیشرا متوان ینم

 میهست تخفیف ها یدر حال بررس موردیبه طور  ما

 

 زایو یها درخواست پردازش

 باشد.19کووید  ریممکن است تحت تأث ویزا درخواست فرایند به مربوط خدمات ار برخی 

 

 یبررس یبرا VEVOاز  دیتوان ی. اگر نممیدارند، آگاه هست VEVO ستمیبه س یدسترسدر در خارج از کشور  زایدارندگان و ی ازکه برخ سائلیاز م ما

 دایپ یدسترس نیآنال بطور زایو  طیو شرا زایو یخود به نامه اعطا  ImmiAccountبا استفاده از  دیتوان ی، م دیخود استفاده کن طیو شرا زایو تیوضع

 .دینک

 

 زایلغو و

در  در مورد نحوه یشامل اطالعات نیداد. ا میبه شما اطالع خواه یبه صورت کتبما موقت سفر لغو شده باشد،  یها تیشما در پاسخ به محدود یزایو اگر

 است. زایلغو و میتصم در مورد خواست تجدید نظر

 

 هستند ایکه در استرال یانیدانشجو یبرا ژهیو بیترت

 ایدر مورد کار در استرال اطالعات

خواهند سوپر مارکت های عمده استرالیا بطور موقت به کارکنان دانشجوی خارجی شان ساعات بیشتری برای پرنگه داشتن قفسه هایشان اختصاص  •

 .هستند انمراقبت از سالمندمراکز در  مهم کارکنان یکمبودها رفعآماده  یالملل نیب انیدانشجو. داد

 .دیریخود تماس بگ یبا کارفرما دیباشما به درخواست ندارند.  یازین ییدانشجو یزایو دارندگان

 

 دهندگان آموزش  ارائه

 .گفته شود انیبه دانشجو دیو آنچه با تمدید، قیدر مورد تعو اطالعات

آنها را  یزایو تیوضع نیخود داشته باشند. ا لیتحص قیبه تعو ازیممکن است ن، ستندین لیادامه تحص یبرا ایکه قادر به بازگشت به استرال یانیدانشجو

 دهد. یقرار نم ریتحت تأث

 .دیرا مشاهده کن ثبت نام باتیترت دییتأمربوط به  اطالعات

 :او( زایو یانقضا خیدارد )فراتر از تار اجیاحت یخود به زمان اضاف التیاتمام تحص یبرا ییکه دانشجو ییجا در

 و کند ییدانشجو دیجد یزایدرخواست و باید 

 دارد. ازیثبت نام ن دیجد دییبه تأ 

 تمدید

 .کند درخواسترا  یدیجد یزایو دی. دانشجو باستین دیقابل تمد ییدانشجو یزاهایو

 

 نیآنال لیتحص

 .میکن ینم میرا تنظ یالملل نیب انیدانشجو لیتحصشیوه الزامات  ما

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/visa-medical-appointments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://prisms.education.gov.au/Information/News/News.aspx?NewsId=568
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 .رندیخود تماس بگ ارذگ نونقابا آژانس  دیبا شتریمشاوره ب یدهندگان آموزش برا ارائه

 .دیمراجعه کن نیآنال لیتحصبرای انجام  پذیرفته ریتأثآموزش عالی  انیدانشجو یبرا یالزامات قانون ملبه ، سفر یها تیاز محدود یاستثنائات ناش یبرا

 

 

 ی بریجینگزایدارندگان و

بریجینگ به  یزایو، دیهست ای. اگر خارج از استرالدیاقدام کن یگرید یزایو یبرا دیبا، دیهست ایشده و خارج از استرال یشما منقض بریجینگ یزایو اگر

 شود. یداده نم شما

 

 کروز یکشت مسافران

 .دینیرا بب دیانجام ده دیو با دیتوان یم آنچه

و  میاز جمله ورود مستق، محدود كردروز  30مدت  یبرا ایرا ا به استرال کروز یها یکشت هیكلورود  ایدولت استرال، 2020مارس  15 خیتار در

 .های دو طرفه كروز

بندر خارج از کشور  نیاز آخر متیپس از عز دیبا، شوند یم ایوارد استرال 2020مارس  16 صبح به وقت استاندارد شرقی  1که از  یمسافران هیکل

 کنند. خود را ایزولهروز  14 برای پیشگیری ،شان

 تا: میکروز هستعت با صن همکاریدر حال  ما

 درا اجرا کن تیمحدود •

 .برساند خارج از کشور ای ایدر استرالحاضر در کروز هست با ایمنی  به بندر و مقصد خانه هایشان  را که در حال یهر کس •

 

 هر کدام کوتاه تر باشد.شان، مدت زمان اقامت برای  ای* کنند  خود را ایزولهروز  14 دیکروز با یکشت خدمه

 انجام دهند. یینها مقصد* در روزشان را  14انه ریشگیپکردن  خود ایزولهو به اتمام برسانند را  یداخل گذر کی می توانند ایو ساکنان استرال شهروندان

برای آن مدت گذر خود را ایزوله در محل اقامت خود  دیبا، دارند در بین راه توقفاگر آنها  ایدر فرودگاه بمانند  دیبا، که در حال گذر هستند یحال درآنها 

 کنند.

روز قبل از  10 یکشت کیاگر ، شود. به عنوان نمونه یبندر سوار شدن شروع م نیاز آخر متیروزه از روز عز 14که دوره  دی* لطفاً توجه داشته باش

ک از خدمه ی چیقابل اجرا است که ه یامر فقط در صورت نیخواهد بود. ا ماندهیتنها چهار روز باق ه شدنایزولدوره ، سفر کرده باشد ایبه استرال دنیرس

 .دنرا نشان نده یمارینشوند و عالئم ب ماریب

 

 کروز یکشت صنعت

 .دینیرا بب ورود تیمحدود اتیجزئ

ها شامل  تیرا ترک کرده است وجود دارد. محدود یبندر خارج کیکه  کروز یدر مورد ورود هر کشت یکامل تیمحدود 2020مارس  15 خیتار از

 است. دو طرفهو کروز  میورود مستق

 خواهد شد. یروز بررس 30بعد از  اتاقدام نیا

 است. ایدولت استرال تیاولو نیباالتر، چه در خانه و چه در خارج از کشور، ها ییایاسترال یمنیرفاه و ا، بهداشت

به ، کند یم ممنوع، را ترک کرده است یبندر خارج کیکه  کروز یورود هر کشت ایاسترال،  2020مارس  16 رد شرقی صبح به وقت استاندا 1 از

 :یاستثنا

 .ایپرچم دار استرال یها یکشت •

 کنند. یحرکت م ایبندر خارج از کشور خود خارج شده و به مقصد استرال نیکه از آخر یالملل نیب کروز یها یکشت •

 تیبه فعال تیتوانند بدون محدود یکنند م یم تیفعال ایاسترال یانحصار یمنطقه اقتصاد( که در یداخل کروز یها ی)کشت ایکروز استرال یها یکشت •

 خود ادامه دهند.

 د.نگرد یباز م ایو در حال حاضر به استرال سفر هستندکه در حال انجام  کشتی های دوطرفه •

https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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 یها یکشت نیشوند. ا دیی( تأMTPC) ییایپردازش مسافر در تهیکم قیممکن است از طر، کنند یفوق را برآورده نم های تیکه معاف کروز یها یکشت

 .بروند یدنیس ای زبنیبه بر بایدشده  دییتأ کروز

 خدمه

 هر کدام کوتاه تر باشد.شان، مدت زمان اقامت برای  ایکنند   خود را ایزولهروز  14 دیکروز با یکشت خدمه •

 

 ییمایکارکنان شرکت هواپ

 .مراجعه کنید دیانجام ده دیو با دیتوان یم آنچهبه 

 

پرواز به  برایحاصل کنند که فقط مسافران معاف  نانیاطم دیبا ییمای، کارکنان شرکت هواپ 2020مارس  20به وقت استاندارد شرقی  21ساعت  از

 سوار شوند. ایاسترال

  شود. یمسافران استفاده م ریسا جلوگیری از سوار شدن یبرا ایاسترال شرفتهیپردازش مسافر پدر صورت امکان ، از 

 خواهد گذاشتکنند، احترام  یم افتیدر ییمایهواپ ی" که شرکت هامجاز به سوار شدن" یها امیبه تمام پ ایدولت استرال. 

 رندیتماس بگ یمرز اتیعملمرکز با  دیباا شوند، مسوار هواپی از اینکه مسافرین بدون معافیتقبل از  ییخطوط هوا. 

 توقفشود که در امور مربوط به  یم هیتوص ییمایمعاف هستند. به خدمه هواپ یمسافرت یها تی( از محدودواکی)از جمله خدمه مد ییمایخدمه هواپ 

 .اجتناب کنندشلوغ  یعموم یو از فضا خصوصی استفاده کنندحمل و نقل  لیداشته باشند، از وسا یا ژهیو یمراقبت ها

 یبرا مایاست که به عنوان مسافر هواپ خارج از شیفتشامل خدمه  نیپرواز نکنند. ا یماریکنند و در صورت ب کنترلعالئم را  دیبا ییمایخدمه هواپ 

 .شیفت باید دنبال شودخدمه در حال  با یروند مشابهبرای انها در حال مسافرت هستند.  یگریدر مکان د شدن جابجا

 ایزوله شدن یریشگیکرده و دوره پ لیخود را تکم یداخل ترازیتتوانند  یهستند، م یداخل ترانزیت یبرا یقبل اتبیترت ایرو رز یکه دارا ینیمسافر 

 .شروع کنند ییروز( در مقصد نها 14را )

 برای طول دوره ترانزیت  شاندر مدت اقامت در محل اقامت  دیداشته باشند  باتوقف شب  کیاگر  ایدر فرودگاه بمانند  دی، آنها با تیدر هنگام ترانز

 شان خود را ایزوله کنند.
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