کووید ( 19کورونا ویروس) و مرز استرالیا
از ساعت  9صبح به وقت استاندارد شرقی  20مارس  ،2020فقط شهروندان استرالیا ،ساکنان و اعضای خانواده نزدیک می توانند به استرالیا سفر
کنند.
کلیه مسافران به استرالیا موظف هستند  14روز در خانه یا در یک هتل خود را ایزوله کنند.
محدودیت های سفر در حال تغییر است .بعضی از معافیت ها قابل اجرا هست بعضی از معافیت ها در دست اجرا هست .لطفا ً مرتبا ً بررسی کنید.
سفر از خارج از کشور
• تمام افرادی که وارد استرالیا می شوند باید به مدت  14روز خود را ایزوله کنند.
o

شما می توانید پرواز خود را به مقصد موردنظرتان در استرالیا انجام دهید و در آنجا خود را ایزوله کنید.

o

اگر حالتان خوب هست و عالئمی ندارید ،می توانید در هتل خود را ایزوله کنید.

o

اگر مسافران الزامات خود ایزوله کردن  14روزه را رعایت نكنند ،ممكن است با مجازاتهای مختلفی در هر ایالت یا تریتوری روبرو شوند.

محدودیت قابل اجرا هست تا :اعالم بعدی
معافیت از محدودیت های سفر
شما می توانید به استرالیا سفر کنید اگر یکی از این گروه هستید:


شهروند استرالیا



ساکن دائم



شهروند نیوزیلند باشید که معموال مقیم استرالیا هستید



عضو خانواده درجه یک شهروند استرالیا یا ساکن دائم هستید یا شهروند نیوزیلند باشید که معموال مقیم استرالیا هستید.
مسافرینی که به دالیل دلسوزانه یا متقاعد کننده به استرالیا سفر می کنند می توانند از این فرم برای معافیت درخواست کنند.

آنالین برای معافیت درخواست دهید.
برای معافیت آنالین درخواست دهید
شهروند استرالیا
شهروندان استرالیا بدون گذرنامه های معتبر باید شواهدی از شهروندی یا مدارک سفر شهروندی دوگانه را به شرکت هواپیمایی قبل از سوار شدن بدهند.
مقیم دائم استرالیا
شما می توانید به استرالیا بیایید .باید به مدت  14روز ،در خانه یا هتل خود را ایزوله کنید .دارندگان ویزای مشروط (موقت) نمی توانند به استرالیا بیایند.
یک شهروند نیوزیلند که معموالً در استرالیا اقامت دارد
شهروندان نیوزیلند که به طور عادی در استرالیا اقامت دارند (زیرمجموعه  )444می توانند به استرالیا بیایند .شما باید مدرک برای اثبات اقامت
(گواهینامه رانندگی یا اسناد مربوط به محل اقامت خود) را داشته باشید .آن را هنگام سوار شدن (چک این) ارائه دهید.

نکته مهم :شهروندان نیوزیلند و ساکنان دائمی که در استرالیا زندگی نمی کنند فقط می توانند برای بازگشت به نیوزیلند از طریق استرالیا عبور کنند .به
بخش ترانزیت در زیر مراجعه کنید.
یکی از اعضای خانواده نزدیک شهروندان استرالیا ومقیم های دائم
برای این زیر مجموعه ،خانواده نزدیک فقط به معنی زیر است:
• همسر
• کودکان وابسته
• سرپرستان قانونی
بدون ویزا  -تا زمانی که ویزا نداشته باشید نمی توانید به استرالیا بیایید .برای ویزا اقدام کنید و مدارکی را فراهم کنید (مانند گواهی ازدواج ،شناسنامه
خودتان یا شناسنامه برای فرزندانتان) .اگر به شما اجازه سفر بدهیم ،باید به مدت  14روز در خانه یا هتل خود را ایزوله کنید.
با ویزای موقتی (به جز دارندگان ویزای شریک زندگی و ویزای کودک) – مدرک اثبات هویت را ضمیمه کنید (مانند گواهی ازدواج ،شواهدی از رابطه
شریک زندگی دیفکتو تان از قبیل امور مالی یا دارایی مشترک ،شناسنامه تان یا شناسنامه برای فرزندان خود) و یک معافیت درخواست کنید .تا زمانی
که ما توصیه نکنیم مسافرت نکنید .اگر به شما اجازه سفر بدهیم ،باید به مدت  14روز در خانه یا هتل خود را ایزوله کنید.
دارندگان ویزای شریک زندگی (زیرمجموعه  )820 ،801 ،309 ،100و ویزای کودک (زیرمجموعه  )445 ،102 ،101می توانند به استرالیا
بیایند .شما به مدت  14روز ،در خانه یا هتل باید خود را ایزوله کنید.دارندگان ویزای ازدواج آتی (زیرمجموعه  )300نمی توانند در حال حاضر به
استرالیا بیایند.
در حال ترانزیت
معافیت های ترانزیت برای هیچ اتباع خارجی که در  14روز گذشته در چین  ،ایران  ،جمهوری کره یا ایتالیا بوده اند ،صدق نمی کند.
کلیه ترانزیت ها باید در همان روز ورود انجام شود و مسافران باید در منطقه ترانزیت بصورت استریل بمانند .امکانات ترانزیت در فرودگاههای
استرالیا  ،ترتیبات سفر تان و در صورت واجد شرایط بودن بدون ویزا را بررسی کنید.
اتباع خارجی که از نیوزیلند حرکت می کنند ،فقط می توانند از استرالیا برای بازگشت به خانه خود بین ساعت  12:00به وقت استاندارد شرقی 21
مارس  2020و  11:59به وقت استاندارد شرقی  26مارس  2020عبور کنند .در پایان این دوره ،این معافیت دیگر معتبر نیست.
شهروندان کشورهای زیر می توانند برای بازگشت به خانه از طریق استرالیا عبور کنند .این کشورها عبارتند از:
• جزایر کوک
• نائورو
• ساموآ
• فیجی
• کالدونیای جدید
• جزایر سلیمان
• پولینزی فرانسه
• نیوزلند
• تیمور لسته
• کیریباتی
• نایو
• تونگا
• جزایر مارشال
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• پاالئو
• تووالو
• میکرونزی
• پاپوا گینه نو
• وانوواتو
معافیت های دیگر بطوریکه توسط کمیسر تعیین می شود.
کمیسر نیروی مرزی استرالیا ( )ABFممکن است معافیت اضافی را در رابطه با محدودیت های مسافرتی که در حال حاضر وجود دارد در نظر
بگیرد:
• اتباع خارجی که به دعوت دولت کامنولث استرالیا به منظور کمک برای پاسخ به کووید  19مسافرت می کنند یا کسانی که ورود آنها به نفع ملی خواهد
بود
• خدمات بحرانی پزشکی ،از جمله آمبوالنس هوایی و تحویل مواد ،که بطور مرتب از بنادر بین المللی وارد استرالیا می شوند
• افراد دارای مهارت های مهم (به عنوان مثال ،متخصصان پزشکی ،مهندسین ،ناخداها و خدمه) با استثناء
• دیپلمات هایی که در استرالیا اعتبار دارند و در حال حاضر در استرالیا اقامت دارند و خانواده نزدیک آنها
• استثنائات موردی نیز ممکن است به دالیل انسانی یا دلسوز اعطا شود.
معافیت ها باید قبل از اینکه این مسافران به استرالیا سفر کنند ،صادر شود .درخواست معافیت از طریق صالحدید کمیسر باید همراه با مدارک زیر باشد:
• جزئیات مسافر :نام  ،تاریخ تولد ،نوع و شماره ویزا ،شماره گذرنامه ،آدرس محل اقامت در استرالیا  ،شماره تلفن استرالیا)
• اطالعات پرونده :چرا باید این پرونده را برای صالحدید  /معافیت كمیسر در نظر گرفت
• اظهاریه پشتیبان :درخواست باید همراه با یک اظهاریه و شواهدی از این باشد که فرد چگونه یکی از دالیل معافیت یا رد با صالحدید کمیسر ذکر شده
در باال را برآورده می کند.
مهم است که همه مسافران شواهدی را برای ما ارائه دهند که قبل از سفر یکی از معافیت های فوق را برآورده می کنند .به عنوان مثال اگر یکی از
اعضای خانواده نزدیک دارای ویزای موقت هست ،شما باید مدارکی در مورد رابطه تان ارائه دهید.

دارندگان ویزا در استرالیا
قبل از انقضای ویزای فعلی باید درخواست ویزای جدید کنید .ممکن است واجد شرایط دریافت ویزای بریجینگ باشید که تا زمان تصمیم گیری در مورد
درخواست ویزا ،شما را قانونمند نگه می دارد .آنچه باید برای ماندن بیشتر انجام دهید را ببینید.
شرط عدم اقامت بیشتر (شامل  8534 ،8503و )8535
این بدان معنی است که شما تا زمان ترک استرالیا نمی توانید برای بیشتر ویزاهای دیگر اقدام کنید .اگر ویزای شما دارای اعتبار کمتر از  2ماه باشد ،می
توانید درخواست چشم پوشی از این شرط کنید .ما در مورد نتیجه درخواست تان به شما اطالع خواهیم داد .اگر درخواست شما تأیید شد ،می توانید
درخواست ویزای جدید بکنید.
شرط ( 8558افراد غیر مقیم نمی توانند بیش از  12ماه در هر دوره  18ماهه بمانند)
شما نیاز به درخواست ویزای جدید دارید .گزینه های ویزای خود را کاوش کنید.
اگر ویزای شما منقضی شده است ،برای اینکه قانونمند شوید باید سریعا ً درخواست ویزای بریجینگ ) (BVEکنید.
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رعایت شرایط ویزا
به دلیل تعطیلی دفتر (بررسی مربوط به سالمتی یا پلیس چک ،سنجش بیومتریک ،آزمون زبان انگلیسی) نمی توانید اطالعات اضافی ارائه دهید.
برای تکمیل بررسی ها و ارائه اطالعات درخواست شده ،زمان اضافی به شما داده خواهد شد.
نمی توانم قبل از اتمام ویزایم به استرالیا برگردم و می خواهم برگردم
پس از رفع محدودیت سفر ،باید برای ویزای جدید اقدام کنید.
نمی توانم شرایط تحصیل استرالیا یا دوره های اقامت تحت ابتکارات منطقه ای برای دارندگان ویزای موقت فارغ التحصیلی را برآورده کنم
ما به طور موردی در حال بررسی تخفیف ها هستیم
پردازش درخواست های ویزا
برخی ار خدمات مربوط به فرایند درخواست ویزا ممکن است تحت تأثیر کووید 19باشد.
ما از مسائلی که برخی از دارندگان ویزا در خارج از کشور در دسترسی به سیستم  VEVOدارند ،آگاه هستیم .اگر نمی توانید از  VEVOبرای بررسی
وضعیت ویزا و شرایط خود استفاده کنید  ،می توانید با استفاده از  ImmiAccountخود به نامه اعطای ویزا و شرایط ویزا بطور آنالین دسترسی پیدا
کنید.
لغو ویزا
اگر ویزای شما در پاسخ به محدودیت های موقت سفر لغو شده باشد ،ما به صورت کتبی به شما اطالع خواهیم داد .این شامل اطالعاتی در مورد نحوه در
خواست تجدید نظر در مورد تصمیم لغو ویزا است.
ترتیب ویژه برای دانشجویانی که در استرالیا هستند
اطالعات در مورد کار در استرالیا
• سوپر مارکت های عمده استرالیا بطور موقت به کارکنان دانشجوی خارجی شان ساعات بیشتری برای پرنگه داشتن قفسه هایشان اختصاص خواهند
داد .دانشجویان بین المللی آماده رفع کمبودهای کارکنان مهم در مراکز مراقبت از سالمندان هستند.
دارندگان ویزای دانشجویی نیازی به درخواست ندارند .شما باید با کارفرمای خود تماس بگیرید.
ارائه دهندگان آموزش
اطالعات در مورد تعویق ،تمدید و آنچه باید به دانشجویان گفته شود.
دانشجویانی که قادر به بازگشت به استرالیا برای ادامه تحصیل نیستند ،ممکن است نیاز به تعویق تحصیل خود داشته باشند .این وضعیت ویزای آنها را
تحت تأثیر قرار نمی دهد.
اطالعات مربوط به تأیید ترتیبات ثبت نام را مشاهده کنید.
در جایی که دانشجویی برای اتمام تحصیالت خود به زمان اضافی احتیاج دارد (فراتر از تاریخ انقضای ویزا) او:


باید درخواست ویزای جدید دانشجویی کند و



به تأیید جدید ثبت نام نیاز دارد.

تمدید
ویزاهای دانشجویی قابل تمدید نیست .دانشجو باید ویزای جدیدی را درخواست کند.
تحصیل آنالین
ما الزامات شیوه تحصیل دانشجویان بین المللی را تنظیم نمی کنیم.
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ارائه دهندگان آموزش برای مشاوره بیشتر باید با آژانس قانون گذار خود تماس بگیرند.
برای استثنائات ناشی از محدودیت های سفر ،به الزامات قانون ملی برای دانشجویان آموزش عالی تأثیر پذیرفته برای انجام تحصیل آنالین مراجعه کنید.

دارندگان ویزای بریجینگ
اگر ویزای بریجینگ شما منقضی شده و خارج از استرالیا هستید ،باید برای ویزای دیگری اقدام کنید .اگر خارج از استرالیا هستید ،ویزای بریجینگ به
شما داده نمی شود.
مسافران کشتی کروز
آنچه می توانید و باید انجام دهید را ببینید.
در تاریخ  15مارس  ،2020دولت استرالیا ورود كلیه کشتی های کروز را ا به استرالیا برای مدت  30روز محدود كرد ،از جمله ورود مستقیم و
كروزهای دو طرفه .
کلیه مسافرانی که از  1صبح به وقت استاندارد شرقی  16مارس  2020وارد استرالیا می شوند ،باید پس از عزیمت از آخرین بندر خارج از کشور
شان ،برای پیشگیری  14روز خود را ایزوله کنند.
ما در حال همکاری با صنعت کروز هستیم تا:
• محدودیت را اجرا کند
• هر کسی را که در حال حاضر در کروز هست با ایمنی به بندر و مقصد خانه هایشان در استرالیا یا خارج از کشور برساند.
خدمه کشتی کروز باید  14روز خود را ایزوله کنند * یا برای مدت زمان اقامت شان ،هر کدام کوتاه تر باشد.
شهروندان و ساکنان استرالیا می توانند یک گذر داخلی را به اتمام برسانند و خود ایزوله کردن پیشگیرانه  14روزشان را * در مقصد نهایی انجام دهند.
آنها در حالی که در حال گذر هستند ،باید در فرودگاه بمانند یا اگر آنها در بین راه توقف دارند ،باید در محل اقامت خود برای آن مدت گذر خود را ایزوله
کنند.
* لطفا ً توجه داشته باشید که دوره  14روزه از روز عزیمت از آخرین بندر سوار شدن شروع می شود .به عنوان نمونه ،اگر یک کشتی  10روز قبل از
رسیدن به استرالیا سفر کرده باشد ،دوره ایزوله شدن تنها چهار روز باقیمانده خواهد بود .این امر فقط در صورتی قابل اجرا است که هیچ یک از خدمه
بیمار نشوند و عالئم بیماری را نشان ندهند.
صنعت کشتی کروز
جزئیات محدودیت ورود را ببینید.
از تاریخ  15مارس  2020محدودیت کاملی در مورد ورود هر کشتی کروز که یک بندر خارجی را ترک کرده است وجود دارد .محدودیت ها شامل
ورود مستقیم و کروز دو طرفه است.
این اقدامات بعد از  30روز بررسی خواهد شد.
بهداشت ،رفاه و ایمنی استرالیایی ها ،چه در خانه و چه در خارج از کشور ،باالترین اولویت دولت استرالیا است.
از  1صبح به وقت استاندارد شرقی  16مارس  ، 2020استرالیا ورود هر کشتی کروز که یک بندر خارجی را ترک کرده است ،ممنوع می کند ،به
استثنای:
• کشتی های پرچم دار استرالیا.
• کشتی های کروز بین المللی که از آخرین بندر خارج از کشور خود خارج شده و به مقصد استرالیا حرکت می کنند.
• کشتی های کروز استرالیا (کشتی های کروز داخلی) که در منطقه اقتصادی انحصاری استرالیا فعالیت می کنند می توانند بدون محدودیت به فعالیت
خود ادامه دهند.
• کشتی های دوطرفه که در حال انجام سفر هستند و در حال حاضر به استرالیا باز می گردند.
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کشتی های کروز که معافیت های فوق را برآورده نمی کنند ،ممکن است از طریق کمیته پردازش مسافر دریایی ( )MTPCتأیید شوند .این کشتی های
کروز تأیید شده باید به بریزبن یا سیدنی بروند.
خدمه
• خدمه کشتی کروز باید  14روز خود را ایزوله کنند یا برای مدت زمان اقامت شان ،هر کدام کوتاه تر باشد.
کارکنان شرکت هواپیمایی
به آنچه می توانید و باید انجام دهید مراجعه کنید.
از ساعت  21به وقت استاندارد شرقی  20مارس  ، 2020کارکنان شرکت هواپیمایی باید اطمینان حاصل کنند که فقط مسافران معاف برای پرواز به
استرالیا سوار شوند.
 در صورت امکان  ،از پردازش مسافر پیشرفته استرالیا برای جلوگیری از سوار شدن سایر مسافران استفاده می شود.
 دولت استرالیا به تمام پیام های "مجاز به سوار شدن" که شرکت های هواپیمایی دریافت می کنند ،احترام خواهد گذاشت.
 خطوط هوایی قبل از از اینکه مسافرین بدون معافیت سوار هواپیما شوند ،باید با مرکز عملیات مرزی تماس بگیرند.
 خدمه هواپیمایی (از جمله خدمه مدیواک) از محدودیت های مسافرتی معاف هستند .به خدمه هواپیمایی توصیه می شود که در امور مربوط به توقف
مراقبت های ویژه ای داشته باشند ،از وسایل حمل و نقل خصوصی استفاده کنند و از فضای عمومی شلوغ اجتناب کنند.
 خدمه هواپیمایی باید عالئم را کنترل کنند و در صورت بیماری پرواز نکنند .این شامل خدمه خارج از شیفت است که به عنوان مسافر هواپیما برای
جابجا شدن در مکان دیگری در حال مسافرت هستند .برای انها روند مشابهی با خدمه در حال شیفت باید دنبال شود.
 مسافرینی که دارای رزرو یا ترتیبات قبلی برای ترانزیت داخلی هستند ،می توانند ترازیت داخلی خود را تکمیل کرده و دوره پیشگیری ایزوله شدن
را ( 14روز) در مقصد نهایی شروع کنند.
 در هنگام ترانزیت  ،آنها باید در فرودگاه بمانند یا اگر یک شب توقف داشته باشند باید در مدت اقامت در محل اقامت شان برای طول دوره ترانزیت
شان خود را ایزوله کنند.
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