ព័ត៌មានអំពី COVID-19
សម្រមាប់អនកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្
ដ ោះអាសនន ណៅកនុងម្របណទសអូ ស្ត្រាលី
បច្ចុបបន្ន នៅត្រឹមថ្ងៃ ទី 4 ខែនមសា ឆ្នាំ 2020

រដ្ឋាភិបាលអូ ស្ត្សាាលីបាន្ត្បកាសអាំពីការផ្លាស់បដ ូរនានាច្ាំន ោះការចារ់ខច្ងនលើអនកកាន្់ទិដ្ឋាការបន្
ដ ោះអាស
ន្ន ។ ការផ្លាស់បដ ូរទ ាំងនន្ោះមាន្នោលបាំណងន ើមបីការ រសុែភាពសហគមន្៍របស់ន ើង ការ រ
ឱកាសការងារសត្មាប់ត្បជាជន្អូ ស្ត្សាាលី ជួ ោាំត្ទ ល់ វ ិស័ ឧសាហកមម សាំខាន្់ៗ
ន្ិងជួ
ល់ការសាដរន ើង វ ិញឱយបាន្នលឿន្នត្កា ជាំងឺ វ ីរុស។
អន កកាន្់ទិដ្ឋាការនៅកនុងត្បនទសអូ ស្ត្សាាលី ត្រូវន្វ ើតាម ាំបូនាមន្សុែភាពសាធារណៈខ លទក់ទងន្ឹង
COVID-19។

អន កណ្វ ើ វ ិសសមកាលណ្វ ើការងារ
ការផ្លាស់បដ ូរច្ាំន ោះទិដ្ឋាការអន កន្វ ើ វ ិសសមកាលន្វ កា
ើ រងារ ជួ ោាំត្ទ ល់ខនន កសាំខាន្់ៗថ្ន្ខនន កសុែភាព
ខនន កការខងទ ាំមន្ុសសចាស់ ន្ិងជន្ពិការ ខនន កកសិកមម ន្ិង ាំនណើរការមហ ូបអាហារ ន្ិងខនន កខងរកាកុមារ៖
•

ត្បសិន្នបើអនកជាអន កន្វ ើ វ ិសសមកាលន្វ កា
ើ រងារ នហើ ន្វ កា
ើ រនៅកនុងខនន កមួ ថ្ន្ខននកសាំខាន្់ទ ាំងនន្ោះ
ននាោះអន កន្ឹងត្រូវបាន្នលើកខលងពីការកត្មិរកាំណរ់ការងារពីត្បាាំមួ ខែ ជាមួ ន្ិនោជក់មានក់
នហើ ក៏ន្ឹងមាន្សិទធិសត្មាប់ទិដ្ឋាការបន្ា នទៀរ ន ើមបីបន្ា ន្វ ើការនៅកនុងខនន កទ ាំងនន្ោះ
ត្បសិន្នបើទិដ្ឋាការបច្ចុបបន្ន របស់ន្ឹងនុរកាំន្រ់នៅកនុងរ ៈនពលត្បាាំមួ ខែនទៀរ។

ត្បសិន្នបើអនកសថ ិរនៅកនុងត្បនភទទិដ្ឋាការអន កជាអន កន្វ ើ វ ិសសមកាលន្វ កា
ើ រងារ
នហើ មិន្អាច្ជួ ឧបរថ មភែល ួន្អន កបាន្ ននាោះអន កត្រូវន្វ ើការចារ់ខច្ងន ើមបីត្រ ប់នៅត្បនទសកាំនណើរ វ ិញ។

កមម ករណ្វ ើការតាមរដូ វ
កមម វ ិ្ីកមម ករន្វ ើការតាមរ ូ វ ន្ិងកមម ករកនុងគនត្មាងកមាាាំងពលកមម មកពីរាំប់បា៉ាសុីភិច្
ក៏ន្ឹងអាច្ពន្ារការសានក់នៅរបស់ពួកនគបាន្នៅកនុងត្បនទសអូ ស្ត្សាាលី ន ើមបីជួ ោាំត្ទ ល់ខនន កកសិកមម ។
ត្បសិន្នបើអនកសថ ិរនៅកនុងត្បនទសអូ ស្ត្សាាលីកាំពុងច្ូ លរ ួមកនុងកមម វ ិ្ីកមម ករន្វ ើការតាមរ ូ វនន្ោះ
ននាោះអន កន្ឹងអាច្ដ្ឋក់ កយសុាំទិដ្ឋាការត្បនភទសកមម ភាពបន្
ដ ោះអាសន្ន (subclass 408)
នៅកនុងត្ក ុមត្ពឹរាកា
ិ រណ៍ោត្ាំ ទនដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលអូ ស្ត្សាាលី (AGEE) ។
កមម ករកនុងគនត្មាងកមាាាំងពលកមម មកពីរាំប់បា៉ាសុីភិច្អាច្ដ្ឋក់ កយសុាំការងារបន្
ដ ោះអាសន្ន ងម ី
(ទាំនាក់ទាំន្ងអន្ា រជារិ) (subclass 403) ទិដ្ឋាការត្ក ុមគនត្មាងកមាាាំងពលកមម មកពីរាំប់បា៉ាសុីភិច្។

អន កកាន់ទិដ្ឋាការអន កទសសនា
ត្បសិន្នបើអនកសថ ិរនៅកនុងត្បនទសអូ ស្ត្សាាលី កាន្់ទិដ្ឋាការអន កទសសនា
នហើ មិន្អាច្ជួ ឧបរថ មភែល ួន្ឯងបាន្ ននាោះអន កត្រូវត្រ ប់នៅត្បនទសកាំនណើររបស់អនក វ ិញ
ត្បសិន្នបើអាច្ន្វ ើ ូ នចានោះបាន្។

និសសិតអនា រជាតិ
ន្ិសសិរអន្ា រជារិត្រូវបាន្ជាំរុញឱយពឹងខនែ កនលើការជួ ោាំត្ទពីត្គួ សាររបស់ពួកនគ ការងារនត្ៅនមា៉ាងខ លមាន្
ន្ិងការសន្ស ាំផ្លាល់ែល ួន្របស់ពួកនគ ន ើមបីរកាែល ួន្ពួ កនគបាន្រស់នៅកនុងត្បនទសអូ ស្ត្សាាលី។
នៅកនុងកាល់នទសៈែា ោះ ន្ិសសិរន្ឹងអាច្ច្ូ លនត្បើត្បាស់ត្បាក់នសា្ន្ន្ិវរា ន្៍អូស្ត្សាាលីរបស់ពួកនគបាន្។
រដ្ឋាភិបាលក៏ន្ឹងមាន្ការបរ់ខបន្នងខ រទក់ទងន្ឹងលកខ ែណឌទិដ្ឋាការន្ិសសិរ
ន ើមបីពចា
ិ រ្អាំពី វ ីរុសកូ រ ូ្ ខ លបាន្ទប់សាារ់មិន្ឱយបាំនពញបាន្តាមលកខ ែណឌ។

អន កកាន់ទិដ្ឋាការមានជំនាញបណ្
ដ ោះអាសនន
ត្បសិន្នបើអនកកាន្់ទិដ្ឋាការកងវ ោះខារជាំនាញបន្
ដ ោះអាសន្ន នហើ ត្រូវបាន្នគនបាោះបង់នចាល
ប៉ាុខន្ា មិន្ខមន្នគឈប់ជួលឱយន្វ កា
ើ រនទ ននាោះអន កន្ឹងរកាបាន្សុពលភាពទិដ្ឋាការរបស់អនក
នហើ អាជីវកមម នានាន្ឹងមាន្ឱកាសន ើមបីបន្ា ទិដ្ឋាការរបស់អនកបាន្តាមការចារ់ខច្ង្មម តា។
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រដ្ឋាភិបាលក៏ន្ឹងអាច្អន្ុញ្ញារឱយអន កច្ូ លនត្បើត្បាស់ត្បាក់នសា្ន្ន្ិវរា ន្៍របស់អនកបាន្រហូ រ ល់ 10,000
ុល្លា ន ើមបីជួ ឧបរថ មភែល ួន្អន កបាន្។
អាជីវកមម នានាក៏ន្ឹងអាច្ការ់បន្ថ នមា៉ាងន្វ ើការរបស់អនកបាន្ នដ្ឋ ទ ាំងែល ួន្អន ក
ឬន្ិនោជក់របស់អនកមិន្កាំពុងបាំ ន្នលើលកខ ែណឌ ឬការពវ កិច្ចទិដ្ឋាការនទ។
ត្បសិន្នបើអនកត្រូវបាន្នគឈប់ជួលឱយន្វ កា
ើ រ ឬអន កោមន្ការងារន្វ ើ
ននាោះអន កន្ឹងត្រូវការខសវ ងរកន្ិនោជក់ននសងនទៀរនៅកនុងរ ៈនពល 60 ថ្ងៃ
ឬក៏ន្វ ើការចារ់ខច្ងន ើមបីចាកនច្ញពីត្បនទសអូ ស្ត្សាាលី នៅនពលនរឿងនន្ោះអាច្ន្វ ើបាន្។

សត្មាប់ព័រមា
៌ ន្បខន្ថ មអាំពីការចារ់ខច្ងជាបន្
ដ ោះអាសន្ន ទង
ាំ នន្ោះមាន្នៅនលើនគហទាំព័ររបស់ត្កសួ ង៖
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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