COVID-19 Agahdarî bo xwediyên vîzayên demî li Australya
Ji 4ê nîsanê 2020

Hukûmeta australî guhertinên derheqê xwediyên vîzaya demî ya wek “temporary visa” dihêt nasîn
de ragîhandin. Armanca guhertinan parastina tenduristiya civata me, parastina fersendên kar bo
australiyan, piştgiriya pîşesaziyên grîng, û ji bo zûvejandina rewşê li dû vîrosê ye.
Xwediyên vîzayan divêt derheqê COVID-19 de bi şîretên bo tenduristiyê (health advice) bikin.

Kesên dema siyaheta xwe di kar de (Working Holiday Makers)
Guhertinên bo vîzayên kesên dema siyaheta xwe di kar de piştgiriyê li aliyên grîng yên xizmetên
bo tenduristiyê, ixtiyaran û seqetan dikin, her weha bo çalakiyên bi çandiniyê û tiştên bo xwarinê ve
e’leqedar, û niherîna li zarokan:
•

Ger tu yek ji karkerên Holiday Maker î û bi van babetên karkirinê ve mijûl î, shertê ku karekî
tenê bo şeş mehan (heyvan) bikî ji ser te radibe û te maf heye vîzayeke din bi dest xî bo
domandina van babetên kar, ger vîzaya te di nav şeş mehên li pêş de bi dawî bihêt.

Ger tu xwediyê vîzayeke karkerên Holiday Maker î û nikarî xwe ji aliyê aborî ve îdare bikî, divêt
tevdêrên vegera li warê xwe bikî.

Karkerên demsalî (Seasonal Workers)
Karkerên programa Seasonal Worker û Pacific Labour scheme dê bikaribin mafê mayîna li
Australya dirêj bikin bo piştgiriya beşê çandiniyê (zîra’etê).
Ger tu li Australya beşdarê programa Seasonal Worker î, tu dê bikaribî vîzaya bi navê Temporary
Activity Visa (subclass 408) bixwazî, ligor mercên hukûmeta australî danîne ku wek AGEE stream
dihêt biknavkirin. Karkerên Pacific Labour Scheme dikarin karekî demî yê nû bixwazin
(International Relations) (subclass 403) Pacific Labour scheme stream visa.

Xwediyên vîzayên serîlêdanê
Ger tu li Australya yî, xwediyê vîzaya serîlêdanê yî, û nikarî xwe ji aliyê aborî ve îdare bikî, divêt li
warê xwe vegerî ger mumkin be.

Xwendekarên ji welatên din
Ew ê baş be ger xwendekarên ji derve bo xwe-îdarekirina aborî li Australya piştgiriya malbatî bi
dest xin, karên beşdemî (part-time) bikin û pereyên ku ta nuha parastine bi kar bihînin. Hinek ê
bikaribin ji pansiyona xwe ya australî (superannuation) peryan derxin,
Hukûmet ji aliyê xwe ve dê mercên vîzaya xwendekaran hêsantir bike, ger rewşa bi vîrosa korona
ve girêdayî bicîhkirina mercan dijwar kiribe.

Xwediyên meslekan û vîzayên demî (Temporary Skilled visa holders)
Ger te vîzaya Temporary Skill Shortage heye û karê te hatibe rawestandin, ne ku tu ji kar hatibî
derxistin, domandina vîzaya te dê bimîne û şûna kar (business) dê bikaribe dema vîzaya te dirêj
bike ligor tevdêrên a’detî. Hukûmet dê ji aliyê xwe ve rê bide ku tu ta $10 000 bo xwe-îdarekirina
aborî ji pereyên pansiyona xwe (superannuation) derxî.
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Ger tu ji kar hatibî derxistin yan bêkar bî, divêt tu di nav 60 rojan de karekî din bi dest xî yan
tevdêrên derketina ji Australya bikî, ger mumkin be.
Bêtir agahdarî derheqê van tevdêrên demî de ji malpera Department of Home Affairs:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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