اطالعات کووید  19برای دارندگان ویزای موقت در استرالیا
معتبر در  4آوریل 2020

دولت استرالیا تغییراتی را در مقررات دارندگان ویزای موقت اعالم کرده است .این تغییرات با هدف محافظت از بهداشت در جامعه ما،
محافظت از فرصت های شغلی استرالیایی ها ،حمایت از صنایع حساس و کمک به بهبود سریع از ویروس انجام می شود.
دارندگان ویزا در استرالیا باید توصیه های بهداشت عمومی را در رابطه با کووید  19دنبال کنند.
دارندگان ویزای کار و تعطیالت
تغییرات در ویزاهای کار و تعطیالت از بخش های حساس بهداشت ،مراقبت از سالمندان و معلولین ،کشاورزی و فرآوری مواد غذایی و
مراقبت از کودکان پشتیبانی می کند:

•

اگر شما دارای ویزای کار و تعطیالت هستید و در یکی از این بخش های مهم کار می کنید ،از محدودیت کاری شش
ماهه با یک کارفرما معاف خواهید بود و همچنین در صورتی که ویزای فعلی شما قرار است در شش ماه آینده منقضی
شود ،شما واجد شرایط ویزای دیگری خواهید بود تا کار در این بخش ها را ادامه دهید.

اگر دارنده ویزای کار و تعطیالت هستید و قادر به حمایت از خود نیستید ،باید ترتیب بازگشت به خانه تان را بدهید.
کارگران فصلی
برنامه کارگران فصلی و کارگران طرح کار اقیانوس آرام می توانند برای حمایت از بخش کشاورزی ،اقامت خود در استرالیا را تمدید
کنند.
اگر شما در استرالیا در برنامه کارگر فصلی حضور دارید ،می توانید برای دریافت ویزای فعالیت موقت (زیر مجموعه  )408در مسیر
رویداد تأیید شده دولت استرالیا ( )AGEEدرخواست دهید .کارگران طرح کار اقیانوس آرام می توانند برای ویزای مسیر طرح کار
اقیانوس آرام جدید موقت (روابط بین الملل) (زیر مجموعه  )403درخواست بدهند.
دارندگان ویزای بازدید کننده
اگر در استرالیا هستید ،ویزای بازدید کننده دارید و نمی توانید از خود پشتیبانی کنید ،در صورت امکان ،باید به خانه برگردید.
دانشجویان بین المللی
دانشجویان بین المللی تشویق می شوند برای ماندن خود در استرالیا به حمایت خانواده ،کار نیمه وقت اگر موجود باشد و پس انداز
خودشان تکیه کنند .در برخی شرایط ،دانشجویان قادر خواهند بود به حق بازنشستگی (سوپر) استرالیایی خود دسترسی پیدا کنند.
دولت همچنین در رابطه با شرایط ویزای دانشجویی انعطاف پذیری خواهد داشت تا مواردی را که کوروناویروس مانع از تحقق شرط
مربوطه می شود ،مورد توجه قرار دهد.
دارندگان ویزای نیروی ماهر موقت
اگر شما ویزای کمبود نیروی ماهر موقت را داشته باشید و از کار برکنار شده باشید ،اما اخراج نشده باشید ،اعتبار ویزای خود را حفظ
خواهید کرد و کسب و کارها فرصت خواهند داشت طبق روال عادی ویزای شما را تمدید کنند .دولت همچنین به شما اجازه می دهد که
برای حمایت از خودتان به  10،000دالر از حق بازنشستگی تان دسترسی داشته باشید.
کسب و کارها همچنین می توانند ساعتهای شما را بدون اینکه خودتان یا کارفرمایتان شرایط یا تعهدات ویزا را نقض کنید ،کاهش دهند.
اگر اخراج شده اید یا بیکار هستید ،باید در مدت  60روز کارفرمای دیگری پیدا کنید یا ترتیبات ترک استرالیا را بدهید.
اطالعات بیشتر در مورد این ترتیبات موقت در وب سایت وزارت موجود استhttps://covid19.homeaffairs.gov.au/ :
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