شروط و اجراءات السفر
الي استراليا و نيوزيلندا
و دول اسيا

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة
تحية طيبة و بعد،
عند اتخاذك قرار بالعوده الي مقر البعثة في الدول التي تحت اشراف المكتب
الثقافي (استراليا  -نيوزيلندا – دول اسيا) ،يرجي اتباع الشروط و اجراءات
السفر كما هو موضح ادناه:

استراليا
أعلنت الحكومة االسترالية عن فتحها للحدود االسترالية إعتبارا من  15ديسمبر  2021للطلبة األجانب مع تحديد
أولوية الدخول إلى مقر البعثة بناء على توجيهات الجامعات االسترالية وإعطاء األولوية للطلبة في السنوات
األخيرة من تخصصهم والطلبة الذين لديهم تدريب ميداني/سريري /مختبرات وغيره ثم يليهم باقي الطلبة إعتبارا
من يناير  ،2022على أن يتم التواصل مع الطلبة مباشرة من قبل الجامعة إلعطائهم التعليمات الالزمة وإعالمهم
باإلجراءات المطالوبة للتحضير إلى العودة إلى مقر البعثة.
الشروط واإلجراءات المطلوبة لدخول مقر البعثة:
يجب على الطالب أن يكون قد تلقى اللقاح كامل ( )fully vaccinated- double doseلواحدة من
اللقاحات المذكورة أدناه والمعتمدة من إدارة السلع اإلنتاجية (.)therapeutic goods administration
جرعتين بفاصل ال يقل عن  14يوم للقاحات المذكورة أدناه:






AstraZeneca Vaxzervia
Astrazeneca Covishield
Pfizer/Biontech Comirnaty
Moderna Spikevax
Sinovac Voronavac

أو جرعة واحدة من لقاح:
Janssen-Cilag COVID Vaccine 

يشترط قبل السفر إلى استراليا أن يكون تعدى  7ايام على أخر جرعة من اللقاح.
على الطالب تقديم شهادة التطعيم االسترالية الدولية في حال تلقى اللقاح في استراليا سابقا أو شهادة تطعيم
معتمدة وموثقة من البلد التي تلقى اللقاح فيها ومراعاة التالي:
)Vaccinated travellers | COVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au
.1
.2
.3

أن تكون شهادة التطعيم صادرة من دولة الكويت أو جهة تطعيم معتمدة لدى دولة الكويت
أن تكون الشهادة موثقة وباللغة االنجليزية وتتضمن االسم كامل كما هو مذكور في جواز
السفر ،تاريخ الميالد أو رقم جواز السفر /اسم اللقاح والتاريخ الذي تم أخذ فيه الجرعات.
عمل فحص الكورونا ( )PCRخالل  48ساعة ما قبل السفر.
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.4

كما يتوجب على الطالب أن يكون على إستعداد للسفر والتأكد من الفيزا وصالحيتها.

الشروط المطلوبة من الطالب قبل السفر الي استراليا
يجب على جميع المسافرين الي استراليا اكمال اقرار السفر الي استراليا ( Australian Travel
 )Declarationقبل  72ساعة علي االقل من المغادرة .تحتوي  ATDعلى اعالن بخصوص حالة تطعيم
المسافر و التي تعتبر ملعومات صحية مهمة.
please see link to complete ATD form online /https://atd.homeaffairs.gov.au
ملخص المتطلبات




تطلب  ATDالتفاصيل التي تعتبر معلومات صحية مهة .يجب عليك تقديم دليل على ان المعلومات
الهامة قد اكتملت قبل ركوب الطائرة
تجمع  ATDتفاصيل االتصال في استراليا و تفاصيل الرحلة و تارخ السفر و معلومات التطعيم و
متطلبات الحجر الصحي و حالتك الصحية

عند اكمال  ATDستحتاج الي:
-

تقديم تفاصيل االتصال الخاصة بك ،بما في ذالك رقم هاتف االتصال في استراليا
تقديم اعالم ملزم قانونا فيما يتعلق بحالة التطعيم الخاصة بك،
تقديم اعالن بخصوص اخر  14يوم من تارخ السفرك،
تقديم اقرار بأنك على دراية بمتطلبات الحجر الصحي و االختبار التي تنطبق في الوالية او االقليم
الذي تصل اليه ،و العقوبات المفروضة على عدم االمتثال.
يمكن تنزيل تطبيق اعالن السفر الي استراليا من ( Apple Store )Appleاو متجر Google
) .Play (Androidبدال من ذالك ،يمكن ايضا اكمال نموذج  ATDعبر االنترنت (من خالل
الرابط المرفق اعاله)
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المعلومات للمسافرين لكل والية في استراليا
يرجى العلم بأن كل والية في استراليا لديها قوانين وشروط للدخول وعند الوصول وهي كاالتي على حسب
كل والية:

-

https://www.studyaustralia.gov.au/english/latest-travel-and-visaadvice/updates/student-arrival-plans-latest-travel-and-visa-advice
https://www.australia.gov.au/states

والية :New South Wales

https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-restrictions/international-travel-

rules

اعتبارا من الساعة  12:01صبا ًحا يوم  21ديسمبر  ،يجب على الطالب الذين تم تلقيحهم بالكامل
ً
والذين يصلون  NSWعزل أنفسهم حتى يتلقوا نتيجة  COVID-19سلبية من اختبار تم إجراؤه في
غضون  24ساعة من وصولهم إلى  .NSWلم يعودوا بحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة  72ساعة.
 يليها فحص بعد  6أيام من الوصول كما يوصى بشدة بإجراء اختبار  COVID-19في اليوم  12بعد الصولك إلى NSWوالية :Victoria

https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-overseas-travellers

 يجب على الطالب يقدم طلب للحصول على تصريح لدخول والية فكتوريا() https://www.service.vic.gov.au/services/border-permit/home
 يجب على الطالب الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين يصلون  VICعزل أنفسهم حتى يتلقوا نتيجة COVID-19سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون  24ساعة من وصولهم
مضطرا إلى الحجر الصحي أثناء انتظار نتيجة هذا
 يليها فحص بين اليوم  5و  7من الوصول ،لستً
االختبار.
والية https://www.qld.gov.au/internationalarrivalstoqld :Queensland
-

يجب على الطالب ان يقدم طلب للحصول على تصريح لدخول والية كوينزالند
()https://www.qld.gov.au/internationalarrivalstoqld/registration

 -حجر لمدة  14يوم عند الوصول في فندق معتمد من قبل حكومة .Queensland

o

( ستحدد حالة التطعيم الخاصة بك وحالة اإلقامة األسترالية ومدى مالءمة إقامتك للحجر الصحي ما إذا كنت
مؤهالً للحجر الصحي المنزلي أو الحجر الصحي في الفندق)

 عمل فحص  PCRخالل  24ساعة من الوصول يليها فحص بعد  5أيام من الوصول -يليها فحص بعد  12أو  13يوم من الوصول
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والية https://www.covid-19.sa.gov.au/travel/international-travel :South Australia
-

-

يجب علي الطالب اكمال طلب  EntryCheckSAلدخول والية جنوب استراليا من الخارج او عبر
الواليات ()https://www.covid-19.sa.gov.au/travel/entrycheck-sa
حجر لمدة  7ايام عند الوصول ،في المنزل أو في أي مكان إقامة خاص آخر  ،بما في ذلك الفنادق.
عمل فحص  PCRخالل  24ساعة من الوصول
يليها فحص بعد  6ايام و  13يوم من الوصول
أكمل فحوصات األعراض اليومية لمدة  14يو ًما بعد الوصول باستخدام HealthCheck SA

والية https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the- :Western Australia
premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa
-

يجب علي الطالب اكمال طلب  G2G PASSلدخول والية WA
()https://www.g2gpass.com.au/apply

-

حجر لمدة  14يوم عند الوصول في فندق معتمد من قبل حكومة .Western Australia
عمل فحص  PCRخالل  24ساعة من الوصول
يليها فحص بعد  5أيام من الوصول
يليها فحص بعد  13يوم من الوصول
يليها فحص بعد  17يوم من الوصول (بعد مغادرة الحجر الصحي)
يليها فحص بعد  21يوم من الوصول (بعد مغادرة الحجر الصحي)

:Canberra
-

https://www.covid19.act.gov.au/travel/overseas-travel

يجب على الطالب تقديم طلب تصريح للدخول الي كانبرا خالل  48ساعه قبل الوصول
() https://www.covid19.act.gov.au/travel/online-travel-forms

اعتبارا من الساعة يوم  20ديسمبر  ،يجب على الطالب الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين يصلون
ً
كانبرا عزل أنفسهم حتى يتلقوا نتيجة  COVID-19سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 24
ساعة من وصولهم .لم يعودوا بحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة  72ساعة.
 -يليها فحص بعد  6أيام من الوصول
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نيوزيلندا
الحدود النيوزيلندية ما زالت مغلقة للجميع ،وعليه فإن الدراسة في الجامعات النيوزيلندية ستستمر عن طريق
الدراسة عن بعد .مع العلم بأن الجامعات النيوزيلندية تعمل حاليا على تقديم مقترحات للحكومة النيوزيلندية
لوضع خطة وشروط للسماح للطلبة الدوليين بالدخول إلى نيوزيلندا ،على أن يتم إعالم الوزارة بشأن أي
مستجدات والشروط الخاصة بالحدود النيوزيلندية.
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-andexceptions/covid-19-information-for-student-visa-holders
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Malaysia
https://educationmalaysia.gov.my/news_update/frequently-asked-questions-faq-for-international- /students
https://aasc.um.edu.my/website_doc/DEP_UPPA/Latest_info/FAQ%20Entry%20Procedures%20For%20Int
ernational%20Students.pdf

يجب على جميع الطالب الحاليين الذين يعتزمون العودة إلى ماليزيا تقديم طلب تصريح السفر الخاص بهم من
خالل موقع  .EMGSبمجرد الموافقة عليه  ،سيتم توفير تصريح السفر للتنزيل من خالل موقع .EMGS
يمكن تنزيل تصريح السفر من الرابط التالي أدناه:
https://visa.educationmalaysia.gov.my/emgs/application/searchForm/

يجب على الطالب:
-

-

-

-

أكمل الدفع عبر اإلنترنت للحجر الصحي واختبار فحص  COVID-19من خالل
) / MySafeTravel (www.safetravel.myeg.com.myتطبيق  MyQrبواسطة
) MyEG (www.myeg.gov.myوقدم إيصال الدفع على المستوى الدولي نقطة الدخول عند
الوصول.
عمل فحص  RT-PCR COVID-19قبل السفر إلى ماليزيا بثالثة ( )3أيام .يجب ترجمة نتيجة
اختبار  RT-PCR COVID-19إلى اإلنجليزية حتى تتمكن السلطات المختصة في ماليزيا من
فحصها.
قم بتنزيل تطبيق  MySejahteraمن  iOS App Storeأو  Google Play Storeأو
 Huawei AppGalleryإلكمال جميع المعلومات المطلوبة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ
الوصول.
استخدم تطبيق  MySejahteraلمسح رمز االستجابة السريعة عند الوصول إلى نقطة الدخول
الدولية.
حجر صحي إلزامي لمدة  7ايام أو أي فترة تحددها وزارة الصحة الماليزية ( )MOHعند الوصول
إلى ماليزيا في محطة الحجر الصحي المعينة من قبل الحكومة الماليزية.
سيتم إجراء الفحص الثاني لـ  COVID-19 RT-PCRعند نقطة الدخول الدولية (& KLIA
 ، )KLIA2وسيتم إجراء الفحص الثالث في اليوم الخامس من الحجر الصحي.
مراقبة حالتك الصحية باستخدام تطبيق  MySejahteraخالل فترة الحجر الصحي .في حالة
ظهور األعراض  ،يجب على هؤالء األفراد إبالغ الفريق الطبي المناوب لمزيد من الفحص
والعالج.
عند االنتهاء من فترة الحجر الصحي  ،سيُطلب من جميع الطالب الخضوع الختبار COVID-19
.RT-PCR
سيتم إطالق سراح الطالب من محطة الحجر الصحي إذا كانت نتيجة فحص  COVID-19سلبية.
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كوريا الجنوبية
https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/south -korea-republic-korea

لدخول كوريا الجنوبية  ،يجب عليك تقديم دليل على اختبار ) COVID-19 (PCRالسلبي (باللغة
اختبارا .يجب أن تكون قد أجريت االختبار في خالل
اإلنجليزية أو الكورية) .لن يُسمح لك بالدخول إذا لم تقدم
ً
 72ساعة من صعود الطائرة إلى كوريا الجنوبية .قد يُطلب منك إجراء اختبار  COVID-19عند الوصول.
و قد يُطلب منك الحجر الصحي لمدة  10أيام .إذا لم يكن لديك سكن  ،فستحتاج إلى اإلقامة في منشأة معتمد
من الحكومة على نفقتك الخاصة .إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا  ،فستحتاج إلى البقاء في
المطار حتى تُعرف نتائج االختبار .الذين ثبتت إصابتهم سيتم نقلهم إلى مرافق العالج المخصصة.
يجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية :أكمل وثيقة الحالة الصحية عند الوصول
-

تقديم تفاصيل االتصال (رقم الهاتف المحمول والعنوان) .سيتم التحقق من رقم هاتفك عند نقطة
الوصول ولن تتمكن من دخول كوريا بتفاصيل اتصال غير صالحة
قم بتثبيت تطبيق الهاتف الذكي واإلبالغ عن حالتك الصحية يوميًا من خالل التطبيق
يتم فحصها من أجل ارتفاع درجة حرارة الجسم
الحجر الصحي لمدة  10أيام  ،على نفقتك الخاصة  ،ما لم تحصل على إعفاء.
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سينغافورا
أنشأت سنغافورة ممرات  SafeTravelوتدابير حدودية متباينة للتطعيم إلدارة متطلبات وإجراءات الدخول.
ستحدد فئة سفرك وسجل سفرك مسار  SafeTravelالذي ينطبق عليك.
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview
عند وصولك إلى سنغافورة  ،ستحتاج إلى:
-

نتيجة سلبية الختبار  PCR( COVID-19أو مستضد سريع) يتم إجراؤها في غضون  48ساعة
قبل المغادرة إلى سنغافورة ؛
إجراء اختبار ) COVID-19 (PCRعند الوصول إلى مطار سنغافورة  ،والبقاء في عزلة حتى
تلقي نتيجة سلبية ؛
أظهر ً
دليال على أنك مؤمن على النفقات الطبية المتعلقة بـ  COVID-19لتغطية ال تقل عن
 30000دوالر سنغافوري ؛
تنزيل تطبيق  TraceTogetherفي سنغافورة والتسجيل فيه ؛ و
اعتبارا من  3ديسمبر  ،قم بإجراء اختبار  Antigenالسريع تحت اإلشراف الذاتي في مركز اختبار
ً
سريع في اليومين  3و  7من وصولك.
يجب عليك استخدام تطبيق  TraceTogetherأو استئجار رمز  TraceTogetherأثناء إقامتك
في سنغافورة.

المزيد من المعلومات على بوابة SafeTravel
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هونغ كونغ
صنفت هونغ كونغ البلدان الخارجية إلى مجموعات عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر.
تم تحديد متطلبات الحجر الصحي على هذا األساس .الكويت مدرجة اآلن على أنها "مكان عالي الخطورة".
مسافرا من الكويت  ،فال يمكنك دخول هونغ كونغ إال إذا كنت قد تلقيت تطعي ًما كامالً.
إذا كنت
ً
 https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/hong-konghttps://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

يجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى هونغ كونغ:
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/concise_guide_vaccinated_travellers_ENG.pdf

-

تقديم سجل التطعيم المعترف به ؛
إثبات النتيجة السلبية الختبار الحمض النووي القائم على  PCRلـ  COVID-19في غضون 72
ساعة (( )2بما في ذلك األدلة الوثائقية على أن المختبر معتمد من  ISO15189أو معترف به من
الحكومة) ؛ و
تأكيد حجز غرفة في  DQHلمدة ال تقل عن  21ليلة بد ًءا من يوم الوصول إلى هونغ كونغ
الخضوع للحجر الصحي اإلجباري لمدة  21يو ًما في فندق مخصص للحجر الصحي ؛
إجراء  6اختبارات أثناء الحجر الصحي اإلجباري (( )1أخذ عينات من المسحة المهنية) ؛
المراقبة الذاتية في األيام السبعة الالحقة ؛ و
االختبار اإلجباري في اليوم السادس والعشرين من الوصول إلى هونغ كونغ في أي مركز اختبار
مجتمعي ()CTC
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الصين
/https://www.china-admissions.com/blog/update-covid-and-online-classes
ال يسمح للطالب بدخول الصين .هناك بعض االستثناءات للطالب من كوريا الجنوبية  ،وأولئك الذين
يدرسون في جامعة نيويورك شنغهاي  ،تيانجين جويليارد.

10

تايوان
https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/taiwan
?https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/G9SaViBqu3qBTDtlk5SHBg
typeid=158
يمكنك السفر إلى تايوان إذا كنت طالبًا مسجالً في برامج الشهادات الرسمية في تايوان.
يجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى تايوان:
-

-

-

يجب عليك تقديم نتيجة سلبية الختبار ) COVID-19 (PCRصادرة في غضون  3أيام تقويمية
قبل الصعود على متن رحلتك إلى تايوان.
ً
ستخضع للحجر الصحي عند الوصول لمدة  14يو ًما كامال (ال يشمل يوم وصولك) .يجب عليك
اتخاذ الترتيبات الالزمة لحجرك الصحي قبل الوصول إلى تايوان وتقديم األدلة عند تسجيل الوصول
إلى رحلتك
إذا وصلت إلى تايوان بين  14ديسمبر  2021و  14فبراير  ، 2022و إذا تم تطعيمك بالكامل ضد
 COVID-19لمدة أسبوعين على األقل قبل الوصول  ،فلديك خيار قضاء األيام السبعة األولى من
الحجر الصحي في منشأة حكومية أو حجر صحي الفندق .يمكنك بعد ذلك قضاء األيام السبعة المتبقية
ضا بإجراء  5اختبارات  COVID-19خالل فترة
في الحجر الصحي في المنزل .أنت مطالب أي ً
الحجر الصحي التي تبلغ  14يو ًما .ستكون هناك حاجة الختبار مستضد سريع في اليوم السادس أو
السابع من فترة إدارة الصحة الذاتية
يجب أن تلتزم بفترة من إدارة الصحة الذاتية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .يجب أن تستمر في
إدارة صحتك الذاتية حتى اليوم الحادي والعشرين بعد وصولك إلى تايوان.
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