English
Travelling out of the ACT
Travelling interstate
You should not travel if you are unwell.

Urdu
 سے باہر سفر کرناACT
ریاستوں کے مبین سفر کرنا
اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیئے۔

Please carefully consider the need to travel outside of the
Canberra region, and look up the travel restrictions for the state or
territory you are planning to visit.

 اور،براہ کرم کینبرا کے عالقے سے باہر سفر کرنے کی ضرورت پر احتیاط سے غور کریں
آپ جس ریاست یا عالقے کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کیلئے سفری
پابندیوں کو دیکھیں۔

If you choose to travel, it is your responsibility to maintain physical
distancing and practise good hygiene.

 تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جسمانی فاصلے کو،اگر آپ سفر کا انتخاب کرتے ہیں
برقرار رکھیں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں۔

Adhere to the rules of the state you are travelling to. Check the
rules for each state or territory.
More travel advice is available on the Department of Health
website.
Travelling to NSW

جس ریاست میں آپ سفر کررہے ہیں اس کے قواعد پر عمل کریں۔ ہر ریاست یا عالقے کے
قواعد کا سدباب کریں۔
 کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔Department of Health سفر کے مزید مشورے
نیو ساؤتھ ویلز کا سفر کرنا

Be aware of areas in New South Wales (NSW) where there are
clusters of COVID-19 cases and reconsider your need to travel to
these areas. Only travel to these areas for essential reasons.

 کے جھنڈ ہوتے19-نیو ساؤتھ ویلز (این ایس ڈبلیو) کے ان عالقوں سے آگاہ رہیں جہاں کوویڈ
ہیں اور ان عالقوں میں سفر کرنے کی اپنی ضرورت پر دوبارہ غور کریں۔ صرف ضروری
وجوہات کیلئے ہی ان عالقوں کا سفر کریں۔

Travellers returning to the ACT from NSW hotspots will be
required to quarantine for 14 days.
https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

 دن14 نیو ساؤتھ ویلز کے پر خطر مقامات سے اے سی ٹی میں واپس آنے والے مسافروں کو
کیلئے قرنطینہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

To find out more about NSW hotspots,visit the New South Wales
website for latest information on cases.
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates
Canberrans can visit NSW for a holiday.
Important information about travelling to Victoria.

Canberrans are being strongly advised not to travel to Victoria at
this time except for essential reasons. Canberrans that choose to
travel to Victoria will be required to undertake quarantine for a
period of 14 days on their return.
More information on returning from Victoria is available
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources
While we don’t have any active cases right now, the risk of new
cases increases with more people travelling interstate.

نیو ساؤتھ ویلز کے پر خطر مقامات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے کیسوں
کی تازہ ترین معلومات کیلئے نیو ساؤتھ ویلز کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates
کینبرا کے رہائشی چھٹی کے دن نیو ساؤتھ ویلز جا سکتے ہیں۔
وکٹوریہ کا سفر کرنے سے متعلق اہم معلومات

 کو سختی سے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس وقت وکٹوریہ کا سفر نہ کریں۔Canberrans
 دن14  جو وکٹوریہ کا سفر کرنے کا انتخاب کرتے ہیں انھیں واپسی پرCanberrans
کی مدت کیلئے قرنطینہ کرنا ہوگا۔
وکٹوریہ سے واپسی کے بارے میں مزید معلومات دستیاب ہیں
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources

 لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان،اگرچہ ابھی ہمارے پاس کوئی فعال کیس نہیں ہیں
ریاستوں کے مبین سفر کرنے سے نئے کیسز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

