
New Zealand  
Traveller Declaration

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ New Zealand Traveller Declaration 
(ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਇੱਕ Traveller Pass 
(ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਿਾਗਨਰਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

New Zealand Traveller Declaration (ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਇੱਕ ਔਿਲਾਈਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ COVID-19 ਨਸਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਸਰਕਾਰ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰਵਾਿਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਡੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 
ਔਿਲਾਈਿ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਬੱੁਕ ਹੋ ਜਾਣ 
ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਿ ਤਂੋ 28 ਨਦਿਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਨਮੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ,  
ਇਸ ਲਈ ਇਸਿੰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਦਓ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ New Zealand Traveller Declaration 
(ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ 
Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਨਮਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਿੰੂ check-in (ਚੈਕੱ-ਇਿ) ਕਰਿ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ eGates (ਈਗੇਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ।

ਹਰੇਕ ਿੰੂ ਇੱਕ traveller declaration (ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਭਰਿ 
ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਿਾਗਨਰਕ, ਸਥਾਈ 
ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਿਾਗਨਰਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਿਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵੀਜੇ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ NZeTA (ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਾਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਆਪਣੇ New Zealand 

Traveller Declaration (ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਿੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਤੁਹਾਿੰੂ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

• ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ

• ਉਡਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਵੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ ਦਾ ਸਬੂਤ – ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ* 

• ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ 14 ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ

• ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

• ਸੰਕਟਕਾਲੀਿ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

* ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਿ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
travellerdeclaration.govt.nz ਦੇਖੋ

Punjabi

http://travellerdeclaration.govt.nz 


ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ 
ਯਾਤਰਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਨਟਕਟ

• ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ

• ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ NZeTA (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ 
ਇਲੈਕਟ੍ਾਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀ (NZeTA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ immigration.govt.nz/nzeta 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
immigration.govt.nz/new-zealand-visas'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ, ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ, ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ 
ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ Traveller Pass ਿੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀ ਂਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਵਾਲੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ 
ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ Traveller Pass, ਿਾਲ ਈਮੇਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਿੰੂ ਨਪੰ੍ਟ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛੇ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਿੰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਦਖਾ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਾਂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ New Zealand Traveller Declaration (ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ 
ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ Traveller Pass ਨਵੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ Traveller Pass ਜਾਰੀ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਫਲ ਨਕਉ ਂਿਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱੁਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਨਊਜੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਸਟਮ ਅਫਸਰ ਿੰੂ ਆਪਣਾ 
Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜਾਂ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਿੰੂ ਇੱਕ ਨਪੰ੍ਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਵਜਂੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ eGates (ਈਗੇਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਨਸੱਧੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ। ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ eGates (ਈਗੇਟਸ) 
ਤੁਹਾਡੇ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ 
ਕਰੇਗਾ।

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਨਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ declaration (ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਨਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਿ – ਨਜਵਂੇ 
ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 vaccination certificate (ਟੀਕਾਕਰਿ 
ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ) – ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਲੋੜਾਂ।

http://immigration.govt.nz/nzeta
http://immigration.govt.nz/new-zealand-visas


ਆਪਣਾ declaration (ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਦਰਜ ਕਰੋ।5

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ New Zealand Traveller Declaration  
(ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਡਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੰਬਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ New Zealand 

Traveller Declaration ਸੰਪਰਕ ਕਂੇਦਰ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0800 359 269 – ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਤਂੋ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਕਾਨਲੰਗ

1800 359 269 – ਆਸਟੇ੍ਨਲਆ ਤਂੋ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਕਾਨਲੰਗ

+64 4 931 5799 – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਂੇਦਰ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ, ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੰਡਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਿ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਧਆਿ ਨਦਓ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ।

ਿਾ ਭੱੁਲੋ – ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸਿੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ, ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ।

'ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

TravellerDeclaration.govt.nz

ਮਦਦਗਾਰ ਕਦਮ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ

v2-06-2022

ਵਨਊਜੀਲਂੈਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਬੱੁਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਪਵਹਲਾਂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹਰ ਚੀਜ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿੈਧ 
ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੀਜਾ ਜਾਂ NZeTA (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1 

2 

ਤੁਹਾਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਿੰੂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ  

ਰਵਾਿਗੀ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਪੋ੍ਸੈਨਸੰਗ ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਂੇਦਰ  

ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੰਡਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਿ ਖੱੁਲੇ੍ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ।

ਆਪਣੀ declaration (ਘੋਸ਼ਣਾ) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
travellerdeclaration.govt.nz 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀ ਂ
ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤਂੋ 28 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

3 

vaccination (ਟੀਕਾਕਰਨ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕਰੋ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ)।

4

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ Traveller Pass (ਯਾਤਰੀ ਪਾਸ) ਈਮੇਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ – ਤੁਸੀ ਂਵਨਊਜੀਲਂੈਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ!
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