COVID-19 Tagħrif għal Dawk li Għandhom Viża Temporanja flAwstralja
Kurrenti fl-4 t’April 2020

Il-Gvern Awstraljan ħabbar tibdil fl-arranġamenti ta' dawk li għandhom viża temporanja. L-għan ta’
dawn il-bidliet hu li jipproteġi s-saħħa tal-komunità tagħna, iħares l-opportunitajiet tax-xogħol għallAwstraljani, jissapportja industriji kritiċi, u jgħin fl-irkupru rapidu wara l-virus.
Id-denturi tal-viża fl-Awstralja għandhom isegwu l-parir tas-saħħa pubblika rigward il-COVID-19.

Persuni fuq Vaganza ta’ Ħidma
Tibdil fil-viżi tal-Persuni fuq Vaganza ta’ Ħidma jissapportjaw setturi kritiċi tas-saħħa, kura talanzjani u ta’ persuni diżabbli, biedja u l-ipproċessar tal-ikel, kura tat-tfal:
•

Jekk int Persuna fuq Vaganza ta’ Ħidma u taħdem f’wieħed minn dawn is-setturi kritiċi, int ser
tkun eżentat mill-limitazzjoni ta’ xogħol għal sitt xhur ma’ persuna waħda li tħaddem u ser tkun
ukoll eliġibbli għal viża oħra biex tkompli taħdem f’dawn is-setturi jekk il-viża kurrenti tiegħek
waslet biex tiskadi fis-sitt xhur li ġejjin.

Jekk int fuq viża ta’ Persuna fuq Vaganza ta’ Ħidma u ma tistax tissapportja lilek innifsek, int
għandek tagħmel arranġamenti biex tmur lura d-dar.
Ħaddiema Staġġjonali
Ħaddiema tal-Programm tal-Ħaddiema Staġġjonali u tal-iskema tal-Ħaddiema mill-Paċifiku ser
ikunu jistgħu jestendu l-waqfa tagħhom fl-Awstralja biex jissapportjaw is-settur tal-agrikultura.
Jekk int fl-Awstralja u qed tieħu sehem fil-Programm tal-Ħaddiem Staġġjonali int ser tkun tista’
tapplika għall-viża tal-Attività Temporanja (sottoklassi 408) fil-fluss tal-Avveniment Approvat talGvern Awstraljan (AGEE). Ħaddiema tal-Iskema tax-Xogħol mill-Paċifiku jistgħu japplikaw għallviża ġdida tal-fluss tal-iskema tax-Xogħol Temporanju (Relazzjonijiet Internazzjonali) (sottoklassi
403) tal-Ħaddiema mill-Paċifiku.
Persuni li Għandhom Viża tal-Viżitatur
Jekk int tinsab fl-Awstralja, għandek viża tal-Viżitatur u ma tistax tissapportja lilek innifsek, int
għandek tmur lura d-dar jekk tista’ tagħmel hekk.
Studenti Internazzjonali
Studenti Internazzjonali huma mħeġġa li jistrieħu fuq is-sapport tal-familja, xogħol part-time fejn
hemm u t-tfaddil tagħhom biex jissapportjaw lilhom infushom fl-Awstralja. F’ċerti ċirkustanzi listudenti ser ikunu jistgħu jiġbdu s-superannwazzjoni tagħhom Awstraljana.
Il-Gvern ser ikun ukoll flessibbli rigward il-kundizzjonijiet tal-viża tal-istudenti biex jieħu
nkonsiderazzjoni li l-Coronavirus waqqaf li din il-kundizzjoni tista’ tkun sodisfatta.
Dawk li għandhom viża Għall-Ħaddiema tas-Setturi fejn Hemm Nuqqas Temporanju ta’ Ħiliet
Jekk int għandek viża tan-Nuqqas Temporanju tal-Ħiliet u m’għadekx taħdem imma ma tkeċċejtx,
il-viża tiegħek tibqa’ valida u n-negozji ser ikollhom l-opportunità jestendu l-viża tiegħek skont larranġamenti normali. Il-Gvern ser iħallik taċċessja sa $10,000 tas-superannwazzjoni tiegħek biex
issostni lilek innifsek.
In-negozji ser ikunu jistgħu jnaqqsu s-sigħat tiegħek mingħajr ma int stess, jew min iħaddmek jikser
il-kundizzjonijiet jew l-obbligi tal-viża.

Jekk int m’għadexk taħdem jew int bla xogħol int ser ikollok bżonn issib persuna oħra li jħaddmek fi
żmien 60 ġurnata jew tagħmel arranġamenti biex tħalli l-Awstralja, jekk dan hu possibbli.
Aktar tagħrif dwar dawn l-arranġamenti temporanji jinsabu fuq il-websajt tad-Dipartiment:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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