 COVID-19معلومات لحاملي التأشيرات المؤقتة في أستراليا
حاليا في  4أبريل 2020

أعلنت الحكومة األسترالية عن تغييرات في ترتيبات حاملي التأشيرة المؤقتة .تهدف هذه التغييرات إلى حماية صحة مجتمعنا ،وحماية فرص
العمل للمواطنين األستراليين ،ودعم الصناعات الحيوية ،والمساعدة في التعافي السريع بعد الفيروس.
يجب على حاملي التأشيرات في أستراليا اتباع نصائح الصحة العامة بما يتعلق ب COVID-19

عاملو العطلة للعمل Working Holiday Makers
التغييرات التي طرأت على تأشيرات العطلة للعمل تدعم القطاعات الحيوية للصحة ورعاية المسنين واالعاقة والزراعة وتجهيز األغذية
ورعاية األطفال:

•

اذا كنت من فئة عامل العطلة للعمل وتعمل في أحد هذه القطاعات الحيوية ،فسيتم إعفاؤك من قيود العمل لمدة ستة أشهر مع
صاحب عمل واحد وستكون مؤهال للحصول على تأشيرة أخرى لمواصلة العمل في هذه القطاعات إذا قاربت تأشيرتك الحالية
على انتهاء صالحيتها في األشهر الستة المقبلة.

إذا كنت على تأشيرة العطلة للعمل وغير قادرعلى إعالة نفسك ،فيجب عليك اتخاذ الترتيبات الالزمة للعودة إلى بلدك.

العمال الموسميون
سيتمكن العاملون في برنامج العمال الموسميين وعمال برنامج العمل في منطقة المحيط الهادئ من تمديد فترة إقامتهم في أستراليا لدعم قطاع
الزراعة.
إذا كنت متواجدا في أستراليا وتشارك في برنامج العمال الموسميين ،فستكون قادرا على التقدم للحصول على تأشيرة النشاط المؤقتة (الفئة
الفرعية  )408في جدول األحداث المعتمد من الحكومة األسترالية ) .(AGEEيستطيع العاملون في برنامج العمل في منطقة المحيط الهادئ
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة جديدة (العالقات الدولية) (الفئة الفرعية  )403وهي تأشيرة جدول برنامج العمل في منطقة المحيط
الهاديء.

حاملي تأشيرة الزيارة
إذا كنت في أستراليا ،وتحمل تأشيرة زائر وال يمكنك دعم نفسك ،يجب عليك العودة إلى بلدك إذا كان ممكنا القيام بذلك.

الطالب األجانب
يتم تشجيع الطالب األجانب على االعتماد على الدعم من العائلة والعمل بدوام جزئي عندما يكون ذلك متاحا وكذلك من مدخراتهم الخاصة
إلعالة أنفسهم في أستراليا .في بعض الظروف ،سيتمكن الطالب من استعمال التقاعد األسترالي الخاص بهم.
ستكون الحكومة أيضا متساهلة فيما يتعلق بشروط تأشيرة الطالب واضعة في اعتبارها فيروس كورونا الذي حال دون الوفاء بالشرط.

حاملي تأشيرة العاملين المهرة المؤقتة
إذا كنت تحمل تأشيرة نقص مؤقت في المهارات وتم تنحيتك ،لكن لم يتم االستغناء عنك ،فسوف تحافظ على صالحية التأشيرة وستتاح
للشركات فرصة تمديد تأشيرتك وفقا للترتيبات العادية .ستسمح لك الحكومة أيضا باستخدام ما يصل إلى  10000دوالر من راتبك التقاعدي
لدعم نفسك.
ستتمكن الشركات أيضا من تقليل ساعات عملك دون اعتبارك مخالفا أو اعتبار صاحب العمل مخالفا لشروط التأشيرة أو االلتزامات المتعلقة
بها.
إذا تم تسريحك أو أصبحت عاطال عن العمل ،يجب عليك ايجاد صاحب عمل آخر في غضون  60يوما أو اتخاذ ترتيبات لمغادرة أستراليا ،اذا
كان ذلك ممكنا.
تتوفر معلومات اضافية حول هذه الترتيبات المؤقتة على الموقع االكتروني للدائرةhttps://covid19.homeaffairs.gov.au/ :
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