
 فرم درخواست ویزای توریستی استرالیا
 

 اطالعات شخصی -Aبخش 
 ت شما چیست؟ ورت دائم اقامت دارید و وضعیت اقامدر حال حاضر در کدام کشور بھ ص .1

 
 

 

 دلیل سفر شما بھ استرالیا چیست؟  .2
 دیدار اعضای خانواده ☐ گردشگری ☐ تجارت ☐

 

 سفر خود بھ استرالیا را شرح دھید جزئیات .3
 
 

 
 شما عضو یک گروه توریستی ھستید؟ آیا .4

 نام گروه بلھ ☐ خیر ☐
 

اطالعات زیر را بھ ھمان ترتیب پاسپورت وارد کنید. اطمینان حاصل کنید برای مدت زمان حضور شما پاسپورت شما  .5
 اعتبار دارد.

 ☐زن  ☐مرد  جنسیت: نام خانوادگی: نام:
 

 تولد محل تاریخ تولد
 شھر پاسپورتشماره 

 استان ملیت دارنده پاسپورت
 کشور تاریخ صدور
  تاریخ انقضا

 
 لاھوضعیت ت .6

 ھرگز ازدواج نکرده ام یا در ھیچ رابطھ ای نبوده ام ☐ جدا زندگی می کنم ☐ متاھل ☐
 ھمسر فوت کرده است ☐ مطلقھ ☐ نامزد ☐

 
 (پاسپورت با ملیت دیگر)یا در حال حاضر پاسپورت معتبر دیگری دارید؟ آ .7



 ن را وارد کنیدآجزئیات  بلھ    ☐ خیر ☐
 کشور پاسپورت شماره پاسپورت

 
 یا کارت شناسایی یا شماره شناسایی کھ از طرف دولت بھ شما ارائھ شده باشد دارید (برای مثال، کارت  ملی) ؟آ .8

 را وارد کنیدآن جزئیات بلھ      ☐خیر      ☐
 نوع مدرک خانوادگینام  نام

  کشور محل صدور شماره شناسایی
 

 ماه اخیر برای درخواست ویزای استرالیا آزمایش ھای پزشکی انجام داده اید؟  12آیا در  .9
 HAP IDشماره  بلھ    ☐ خیر ☐

 جزئیات آن را وارد کنید
 
 

 آیا تا کنون ویزای استرالیا دریافت کرده اید یا بھ استرالیا سفر کرده اید؟  .10
 آیا این ویزا در پاسپورت منقضی شده شما درج شده است؟ بلھ ☐ خیر ☐

 نام نام خانوادگی
 کشور صادر کننده پاسپورت شماره پاسپورت

 
 شماره ویزا .11

 
 

 آیا این ویزا در پاسپورت شما مندرج شده است؟   .12
 شماره صدور ویزای استرالیا بلھ ☐ خیر ☐

 
 
 
 

 سفر خانواده بھ استرالیا بھ ھمراه شما – Bبخش 
 

 یا با ھر کدام از اعضای خانواده خود میخواھید بھ استرالیا سفر کنید؟آ .1
 بلھ            اطالعات ھر کدام از اعضای خانواده را وارد کنید ☐خیر         ☐

 نام حامی مالی (دز صورت لزوم)     تاریخ تولد نسبت نام کامل

 نام حامی مالی (دز صورت لزوم)     تاریخ تولد نسبت نام کامل

 نام حامی مالی (دز صورت لزوم)     تاریخ تولد نسبت نام کامل

 

 

 
 افراد خانواده کھ بھ ھمراه شما بھ استرالیا سفر نمیکنند – Cبخش 

 
 ؟مددارید کھ ھمراه شما بھ استرالیا نخواھد ا یا ھمراه  فرزند، یا نامزدیآ .1

 ن را وارد کنیدآجزئیات بلھ        ☐خیر        ☐



 نسبت تاریخ تولد نام کامل  

 نھا زمانی کھ شما در استرالیا ھستیدآدرس آ
 
 نسبت تاریخ تولد نام کامل  

 نھا زمانی کھ شما در استرالیا ھستیدآدرس آ
 
 

 کدام کشور ھستید؟در حال حاضر در  .2
 
 
 

 وضعیت قانونی شما در محل فعلی (کشور) شما چیست؟ .3
 مھمان ☐ اقامت دائم ☐ شھروند  ☐
 ھیچ وضعیت قانونی ندارم ☐ ویزای کاری ☐ دانشجو ☐
 سایر موارد      جزییات را وارد کنید ☐

 
 درس محل سکونت فعلی شماآ .4

 
 کشور کد پستی

 
 مکاتبھ درس بھ منظورآ .5

 
 کشور کد پستی

 
 شماره تماس .6

 موبایل محل کار منزل
 

 یا موافقید از طریق ایمیل یا فکس با شما تماس گرفتھ شود؟آ .7
 این کار میتواند شامل دریافت اطالعیھ ھایی بشود.

 جزییات را وارد کنید بلھ ☐ خیر ☐
 شماره فکس آدرس ایمیل

 
 میباشد؟یا کسی از بستگان شما در استرالیا آ .8

 بلھ            اطالعات ھر کدام از اعضای خانواده را وارد کنید ☐خیر         ☐
 نسبت تاریخ تولد نام کامل

 آدرس

 شھروند یا اقامت دائم استرالیا
 

 ایا ھیچ دوست یا آشنای دیگری در استرالیا دارید؟ .9
 بلھ            جزییات آن را وارد کنید ☐خیر         ☐

 نسبت تاریخ تولد نام کامل
 آدرس

 شھروند یا اقامت دائم استرالیا



 
 چھ زمانی قصد سفر بھ استرالیا را دارید؟ .10

 تا تاریخ: از تاریخ:
 

 چھ مدت قصد ماندن در استرالیا را دارید؟ .11
 ماه 12تا  ☐ ماه 6تا  ☐ ماه 3تا  ☐

 
 یا قصد ورود بیش از یک بار بھ استرالیا را دارید؟آ .12

 جزییات آن را وارد کنید: خیر ☐ بلھ ☐
 
 
 
 

این احتمال وجود دارد کھ از استرالیا بھ کشور دیگری سفر کنید (برای مثال، نیوزیلند، سنگاپور، گینھ نو) و دوباره بھ  .13
 استرالیا بازگردید؟

 بلھ        برنامھ سفر خود را وارد کنید ☐خیر        ☐
 
 
 

 دوره مطالعاتی در زمانی کھ در استرالیا ھستید دارید؟یا قصد گذراندن آ .14
 جزئیات را وارد کنیدبلھ             ☐خیر       ☐

 طول دوره چھ مدت خواھد بود؟ نام موسسھ نام دوره
 

 آیا قصد بازدید از اقوام خود در استرالیا را دارید؟ .15
 جزئیات را وارد کنیدبلھ             ☐خیر       ☐

 نسبت تاریخ تولد نام نام خانوادگی
 

 وضعیت استخدامی شما چگونھ است؟       .16
  جزییات آن را وارد کنید خود اشتغالی ☐ استخدام ☐

 نام کارفرما/ 
 نام تجاری

 کد پستی
 آدرس ایمیل 

 شماره تلفن         شماره ھمراه 
 شماره فکس 

 آدرس
 شماره کد منطقھ کد کشور

 مسئولیت شما
 حیطھ کاری شرکت 

 تاریخ شروع بھ کار 

 سال بازنشستگی بازنشستھ ☐
 جزییات آن را وارد کنید دانشجو ☐

چھ مدت در این موسسھ مشغول  نام موسسھ آموزشی نام دوره
 تحصیل می باشید؟

 جزییات آن را وارد کنید سایر ☐
خود را وارد کنید (در  توضیح دھید چرا بیکار ھستید و جزییات آخرین شغل بیکار ☐

 صورت وجود)
  
  
 



  با دقت مشخص کنید کھ در زمان حضور خود در استرالیا وضعیت مالی خود را چکونھ کنترل میکنید . .17
 از سوی سازمان خارجی دیگری پوشش داده می شود ☐ ھزینھ سفر را شخصا پرداخت می نمایم ☐

 
 نوع پوشش •
 سایر ☐ تمامی ھزینھ ھا ☐ ھزینھ ھای اقامتی ☐ مسکن ☐

 
 نام سازمان  •

 نسبت تاریخ نام کامل
 ادرس انھا در زمان حضور شما در استرالیا    

 
 سایر ☐ سکونت ☐ مالی ☐ نوع حمایتی کھ این فرد از شما میکند

 
 
 

 از سوی شخص دیگری پوشش داده می شود •
 نسبت تاریخ نام کامل

 ادرس انھا در زمان حضور شما در استرالیا    
 

 سایر ☐ سکونت ☐ مالی ☐ نوع حمایتی کھ این فرد از شما میکند
  

 یا حامی مالی شما یا ھر فرد دیگر از سفر شما بھ استرالیا حمایت میکند؟آ .18
 تذکر: شامل حمایت یک سازمان نیز میشود

 را وارد کنید جزئیاتبلھ             ☐خیر       ☐
 

     
زمان ( سال گذشتھ، برای بیش از سھ ماه متوالی، خارج از کشور صادر کننده پاسپورت شما سفر یا زندگی کرده اید؟ 5در  .19

 )گذرانده شده در استرالیا را ذکر نکنید.
 بلھ ☐ خیر ☐
 -----------------------------تا      ----------------------تاریخ    از کشور                                       .1
 -----------------------------تا      ----------------------تاریخ    از کشور                                       .2
 -----------------------------تا      ----------------------تاریخ    از کشور                                       .3

 

 یا در استرالیا قصد ورود بھ بیمارستان یا مرکز درمانی (مانند خانھ سالمندان) را دارید؟آ .20
 جزییات آن را وارد کنید: بلھ ☐ خیر ☐

 
 

ھر کدام از این یا در استرالیا قصد کار بھ عنوان دکتر، دندانپزشک، پرستار یا پیراپزشک، یا تحصیل بھ منظور کسب آ .21
 موقعیت ھای شغلی را دارد؟

 جزییات آن را وارد کنید: بلھ ☐ خیر ☐
 

 

 یا:آ .22
 تا بھ حال دچار سل شده اید، یا در حال حاضر بھ ان مبتال ھستید؟ •
 در ارتباط نزدیک بھ ھر کدام از بستگان خود بوده اید کھ سل دارد؟ •
 داشتھ اید کھ وضعیت غیر طبیعی را نشان دھد؟) chest x-rayتا بھ حال رادیوگرافی قفسھ سینھ ( •



 جزییات آن را وارد کنید: بلھ ☐ خیر ☐
 

 
در طول مدت زمان سفر خود بھ استرالیا، ایا انتظار پرداخت ھزینھ ھای پزشکی دارید، یا نیاز بھ درمان یا پیگیری پزشکی  .23

 برای ھر یک از بیماری ھای زید دا دارید:
 اختالل خونی •
 سرطان •
 اختالل قلبی •
 دو یا اخالل كب Cیا  Bدیابت  •
 AIDS، شامل HIVعفونت  •
 د، شامل دیالیزاختالل كب •
 اختالالت ذھنی و روانی •
 حاملگی •
 اختالالت تنفسی کھ نیاز بھ پذیرش بیمارستان یا درمان با اکسیژن دارد: •
 سایر موارد؟ •

 جزییات آن را وارد کنید:
 
 

 حرکت نیاز بھ کمک دارید؟ یا بھ خاطر وضعیت خاص پزشکی خود برایآ .24
 جزییات آن را وارد کنید: بلھ ☐ خیر ☐

 
 

 یا تا بھ حال:آ .25

 ن باشید؟    آمتھم بھ جرمی شده اید کھ در انتظار مراحل قانونی  •

در مورد یک جرم در ھر کشوری مجرم شناختھ شده اید (ازجملھ تمام جرایمی کھ از  •

 باشد)مدارک رسمی حذف شده 

 مشمول حکم بازداشت یا حکم تعقیب پلیس بین الملل بوده اید؟   •

در مورد یک جرم بر پایھ اقدام جنسی با موضوعیت کودکان مجرم شناختھ شده اید  •

     (شامل محکومیت ھایی کھ ثبت نشده اند)؟ 

       نام شما در فھرست متجاوزان جنسی ثبت شده است؟  •

      در مورد ھر اتھامی در زمینھ عدم تعادل روحی یا روانی تبرئھ شده اید؟ •

       توسط ھر دادگاھی برای شھادت دادن و یا اقرار نامناسب تشخیص داده شده اید؟  •

   

بھ صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در ارتباط با فعالیت ھایی کھ امنیت ملی در استرالیا  •

           یا ھر کشور دیگری را بھ مخاطره بیاندازد بوده اید؟ 

در ھر کدام از موارد زیر متھم شناختھ شده اید: قتل، جرایم جنگی، جرایم علیھ  •

 یا ھر جرم دیگر کھ یک دغدغھ بین المللی جدی باشد؟  انسانیت، شکنجھ، برده داری،

         

با فرد، گروه یا سازمانی درارتباط باشید کھ درگیر اقدامات مجرمانھ باشد یا بوده  •

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐



      باشد؟ 

باشد (شامل  ربا سازمانی در ارتباط باشید کھ درگیر خشونت یا اعمال خشونت امی •

زادی، تروریسم، اعتراض) چھ در خارج و یا داخل آجنگ، شورش، مبارزه برای 

           استرالیا؟  

در یک نیروی نظامی، نیروی پلیس، گروه شبھ نظامی/ یا دولتی یا سازمان اطالعتی  •

 (شامل پلیس مخفی) خدمت کرده اید؟

مواد انفجاری یا در  موزشی با اسلحھ/آموزشی نظامی/شبھ نظامی، دوره آھیچ دوره  •

 زیستی را گذرانده اید؟  زمینھ تولید محصوالت شیمیایی/

          در قاچاق انسان یا جرایم مرتبط با قاچاق انسان دخالت داشتھ اید؟   •

 از ھیچ کشوری اخراج شده اید (شامل استرالیا)؟   •

  بیش از زمان مقرر ویزا در ھیچ کشوری مانده اید (شامل استرالیا)؟  •

  بدھی قابل توجھی بھ دولت استرالیا یا ھر ارگان عمومی دیگر در استرالیا داشتھ اید؟   •

 ایا تا بھ حال: .26
در استرالیا حضور داشتھ اید در حالی کھ شرایط ویزا را رعایت نکرده باشید و یا خارج از زمان مقرر ماندن خود  •

  استرالیا را ترک کرده باشید؟   

درخواست شما برای ورود یا تمدید زمان حضور در استرالیا رد شده باشد و یا ویزای  •

                 شما باطل شده باشد؟ 

              آیا تا بھ حال درخواست ویزای شما از سفارت استرالیا رد شده است؟                                                                 •

 

 

 

 اگر پاسخ شما بھ ھر کدام از سوال ھای باال "بلھ" است، جزئیات ان را وارد کنید
 
 
 
 

 

27.  
چ
ر
ا
 
م

 تمام تاریخ ھایی کھ در سفر شما اھمیت خاصی دارند را ذکر کنید یخواھید بھ استرالیا سفر کنید.

 

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐
 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 بلھ ☐ خیر ☐

 
 
 
 
 


