
English Farsi (Persian) 

Border Closures  بسته شدن مرزها 

From 12:01am on Wednesday 8 July 2020 the ACT will be closing 
its border for anyone travelling into the ACT from Victoria, unless 
they have an exemption to enter.  

 (ACT) قلمروی پایتخت استرالیا ، 2020جوالی  8بامداد چهارشنبه  12:01از ساعت 
آنکه بندد، مگر  یشود، م ACTوارد  یکتوریاوایالت که از فردی هر روی به خود را  یمرزها
 ورود داشته باشد. یتمعافآن فرد 

All ACT residents are approved to return their home, subject to 
entering quarantine for a period of 14 days, from the day after 
leaving Victoria. 

 ۱۴آنکه خود را به مدت به شرط دارند خود را های خانه مجوز بازگشت به  ACTساکنان  یهکل
 کنند.  ینهقرنطترک کردند، را  یکتوریاوکه ایالت  یاز روزروز 

Details on exemptions, special conditions for essential services 
and other matters will be available on this website soon. 

 یموارد به زود یرو ساضروری خدمات مربوط به خاص  یطها، شرا یتمعافمربوط به  یاتجزئ
 .اعالم خواهد شد یتوب سا یندر ا

For ACT residents returning from Victoria ساکنان  یبراACT بر می گردند یکتوریاکه از و 

All ACT residents returning from Victoria will be required to enter 
quarantine for a period of 14 days from the day after leaving 
Victoria.  

به  یدبا یکتوریاواز  یمتبرگشته اند از روز بعد از عز یکتوریاوایالت که از  ACTساکنان  یهکل
 .کنند ینهقرنطخود را روز  14مدت 

All returning ACT residents must notify ACT Health of their intent 
to return to the ACT.  Residents must provide the following details 
to COVID.Exemptions@act.gov.au: 

به خود را از قصد بازگشت  ACT Health یدبا که به خانه باز می گردند ACTهمه ساکنان 
ACT را به  یرزمشخصات  یدآگاه کنند. ساکنان باCOVID.Exemptions@act.gov.au 

 :ارسال کنند

1. Name 
2. Date of birth 
3. Home address  
4. Phone number 
5. Email address 
6. Travel details (flight number, by car etc) 
7. Date of entry to ACT 
8. Date you were last in Victoria 
9. Details of address of where you plan to quarantine in the 

ACT.  

 . نام1
 تولد یخ. تار2
 . آدرس منزل3
 . شماره تلفن4
 یمیلآدرس ا -5
 (یرهو غ ینسفر )شماره پرواز، با ماش یات. جزئ6
 ACTورود به  یخ. تار7
 یدبود یکتوریابار در و ینکه آخر یخیتار -8
 .کنید ینهقرنطکه می خواهید خود را در آن  ACTدر آدرس مشخصات . 9
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Please note that if you plan to quarantine at a private residence, it 
needs to allow for appropriate separation from other household 
members who are not in quarantine. Household members in 
quarantine would ideally have a separate bedroom, bathroom and 
should avoid spending time in communal spaces at the same time 
as other people in the home who are not in quarantine. If this can’t 
be done you will be required to quarantine in a hotel or other 
approved premises.  ACT Health can assist in providing details of 
suitable accommodation which you can book (at your own 
expense).  Please note that we will require evidence of a valid 
booking if you are using hotel accommodation for quarantine 
purposes. 

، یدکن ینهقرنطخود را  یمحل اقامت خصوص یکدر  یدکه اگر قصد دار یدجه داشته باشتو لفظا  
خانوار  ی. اعضافاصله ای مناسب بگیرید، یستندن ینهخانواده که در قرنط یاعضا یگراز د یدبا

از گذراندن وقت در  یدحمام جداگانه دارند و با و اتاق خواب یکآل  یدهابه صورت  ینهدر قرنط
خودداری  ،یستندن ینهدر قرنط هافراد در خانه ک یرهمزمان با سابه صورت مشترک  یفضاها

 ،شده ییدتأاماکن  یرسا یاهتل تا در یک شود  ی، از شما خواسته معملی نباشدکار  ینکنند. اگر ا
آن  یدتوان یمسکن مناسب که م یاتجزئارائه تواند در  یم ACT Health. یدکن ینهقرنطخود را 

که در صورت  یدتوجه داشته باش لطفا  کمک کند. به شما خود(  یشخص ینه)با هز یدرزرو کنرا 
معتبر  اسیونرزروانجام یک بر  یمبن یمدارکما نیازمند ، ینهقرنطبه منظور استفاده از هتل 

 بود. یمخواه

Documentation to be provided:  :اسنادی که باید ارائه شوند 

• Identification including proof of residence in the ACT. 

• Details of a valid booking if you are using hotel 
accommodation for quarantine purposes. 

 .ACTشامل اثبات اقامت در  ییشناسامدارک  •

  .ینهقرنطبه منظور در صورت استفاده از هتل معتبر  اسیونرزرو یک یاتجزئ •

For other travellers from Victoria to the ACT  برای سایر مسافران از ویکتوریا بهACT 

All other travellers from Victoria to the ACT should not be 
travelling.  

 نباید مسافرت کنند. ACTمسافران از ویکتوریا به سایر 

If you have an exceptional need to travel to the ACT, you will need 
to apply for an exemption at least 48 hours (wherever possible) 
before your intended travel date. Persons entering the ACT 
without an exemption will be denied entry.  

در صورت ساعت ) 48حداقل شما باید ، یدداشته باش ACTسفر به  یبرا ییاستثنا یازاگر ن
 ورود افراداز . خود را تسلیم کنید یتدرخواست معاف ،سفر مورد نظر خود یخ( قبل از تارامکان

 ممانعت خواهد شد.  ACTبه فاقد معافیت 



Exemptions will be granted only in exceptional circumstances, 
such as: 

 :موارد زیر اعطا خواهد شد مانند ییاستثنا یطفقط در شرا یتمعاف

• Visiting a critically ill or palliative care immediate family 
member 

• Essential services work (to be assessed) 

• Attending a funeral of an immediate family member 

• Provide urgent care to an immediate family member 

• Receive urgent medical care 

• Leaving Victoria in air transit from another jurisdiction and 
did not leave the airport  

مراقبت که شدیدا بیمار است یا در وضعیت خانواده از یکی از اعضای نزدیک مالقات  •
 است یینتسک

 (یردقرار گ یابیارزمورد باید )ضروری خدمات بخش در کار  •

 خانواده خاک سپاری یکی از اعضای نزدیک شرکت در مراسم  •

 خانواده اعضای  یکاز ضروری مراقبت ارائه  •

  یپزشکضروری مراقبت دریافت  •

در و  ییقضا یگرحوزه د یکاز  ییهوابخش ترانزیت از طریق  یکتوریاترک و •
 ه باشیدفرودگاه را ترک نکردصورتی که 

Exemption requests can be submitted to 
COVID.Exemptions@act.gov.au, and need to have the following 
details: 

. ارسال کرد COVID.Exemptions@act.gov.auتوان به  یرا م یتمعاف یدرخواست ها
 :باشند یرز یاتجزئباید شامل این درخواست ها 

1. An explanation of your need to travel to the ACT  
2. Name 
3. Date of birth 
4. Home address 
5. Phone number 
6. Email 
7. Travel details (flight number, by car etc) 
8. Date of entry to ACT 
9. Details of how long you intend to stay in the ACT ** 
10. Date last in Victoria 
11. Name and address of where you plan to stay in the ACT.  

 ACTسفر به  یشما برا یازدر مورد ن یح. توض1
 . نام2
 تولد یخ. تار3
 منزلآدرس  -4
 . شماره تلفن5
 یمیل. ا6
 (یرهو غ ینسفر )شماره پرواز، با ماش یات. جزئ7
 ACTورود به  یختار -8
 ید** را دار ACTکه قصد اقامت در  یمربوط به مدت زمان یات. جزئ9
 بودید یکتوریادر وزمانی که  ینآخر یخ. تار10
 .داریدقصد اقامت در آن را  ACTکه در  یمکان ینام و نشان -11

* ACT Health may impose certain restrictions in relation to 
your exemption. You will be required to follow these. 

 *ACT Health شما اعمال کند. از  یترا در رابطه با معاف یخاص یها یتممکن است محدود
 .یدموارد را دنبال کن ینشود ا یشما خواسته م
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** As part of its risk assessment, ACT Health will assess your 
proposed length of stay in the ACT.  A condition of entry may 
be that you will be required to complete a full 14 day period of 
quarantine in the ACT (at your own expense).  We will consult 
with individuals on a case by case basis.  

 **ACT Health  شما در  یشنهادیخود، مدت اقامت پ یسکر یابیاز ارز یبه عنوان بخش
ACT در  ینهروزه قرنط 14دوره کامل  یکشامل کند. شرط ورود ممکن است  یم یابیرا ارز
ACT کرد. یمبا افراد مشورت خواه ی. ما به صورت موضوعباشدخودتان(  ینه)با هز 

Documentation to be provided: Identification; documents 
supporting your exemption requests, for example proof of 
employment, medical documentation  

حمایت شما  یتاز درخواست معافپشتیبان که اسناد  ،ییشناسامدارک : شود یکه ارائه ممدارکی 
 یمدارک پزشکیا  ، به عنوان مثال اثبات اشتغالمی کنند

 


