ക ോവിഡ് -19 ഓസ്കരേലിയയിലല തോൽക്കോലി
വിസ ഉേമ ൾക്കോയുള്ള വിവരങ്ങൾ
2020 ഏപ്രിൽ 4 ൽ നിലവിലുള്ളത്

താൽക്കാലിക വിസ ഉടമകളുടട ചട്ടവട്ടങ്ങളിൽ ഓസ്ട്പ്ടലിയൻ സർക്കാർ
മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടട സമൂഹത്തിൻടെ ആട് ാഗ്യം
സം ക്ഷിക്കുക, ഓസ്ട്പ്ടലിയക്കാ ുടട ടതാഴിലവസ ങ്ങൾ സം ക്ഷിക്കുക,
നിർണായക വയവസായങ്ങടള രിന്തുണയ്ക്ക്കുക, വവെസ് ബാധക്ക് ട്േഷം
ട്വഗ്ത്തിലുള്ള െിക്കവെിടയ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ
ലക്ഷയമിടുന്നത്.
ഓസ്ട്പ്ടലിയയിലുള്ള വിസ ഉടമകൾ ട്കാവിഡ്-19 മായി ബന്ധടെട്ട
ടരാതുജനാട് ാഗ്യ നിർട്േേങ്ങൾ രാലിട്ക്കണ്ടതാണ്.

വർക്കിിംഗ് ക

ോളികേ കമകക്കഴ്സ്

വർക്കിംഗ് ട്ഹാളിട്േ ട്മക്കർ വിസകളിടല മാറ്റങ്ങൾ ആട് ാഗ്യം,
പ്രായമുള്ളവ ുടടയും വവകലയമുള്ളവ ുടടയും ര ിച ണം, കൃഷിയും
ഭക്ഷയ സംസ്ക ണവും, േിേു സം ക്ഷണം എന്നീ നിർണായക ട്മഖ്ലകടള
രിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നു:
•

നിങ്ങൾ ഒ ു വർക്കിംഗ് ട്ഹാളിട്േ ട്മക്കർ ആയി ിക്കുകയും, ഈ
നിർണായക ട്മഖ്ലകളിടലാന്നിൽ ട്ജാലി ടചയ്യുകയുമാടണങ്കിൽ, ഒ ു
ടതാഴിലുടമയുടമാത്തുള്ള ആെുമാസടത്ത ടതാഴിൽ ര ിമിതിയിൽ നിന്ന്
നിങ്ങടള ഒഴിവാക്കും കൂടാടത നിങ്ങളുടട നിലവിലുള്ള വിസ അടുത്ത
ആെുമാസത്തിനുള്ളിൽ കാലഹ ണടെടുടമങ്കിൽ ഈ ട്മഖ്ലകളിൽ
തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടറ്റാ ു വിസയ്ക്ക്ക് അർഹത
ഉണ്ടായി ിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾ ഒ ു വർക്കിംഗ് ട്ഹാളിട്േ ട്മക്കർ വിസയിലായി ിക്കുകയും,
നിങ്ങൾക്ക് സവയം രിന്തുണയ്ക്ക്കാൻ കഴിയാതി ിക്കുകയും ആടണങ്കിൽ,
നിങ്ങൾ വീട്ടിട്ലക്ക് മടങ്ങാനുള്ള പ്കമീക ണങ്ങൾ നടത്തണം.

സീസണൽ വർക്കർമോർ
കാർഷിക ട്മഖ്ലടയ രിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നതിനായി സീസണൽ വർക്കർ
ട്പ്രാപ്ഗ്ാം ടതാഴിലാളികൾക്കും രസഫിക് ട്ലബർ സ്കീം ടതാഴിലാളികൾക്കും
ഓസ്ട്പ്ടലിയയിടല താമസം നീട്ടാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ ഓസ്ട്പ്ടലിയയിൽ സീസണൽ വർക്കർ ട്പ്രാപ്ഗ്ാമിൽ രടങ്കടുക്കുന്ന
ആളാടണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്പ്ടലിയൻ ഗ്വൺടമന്റ് എൻട്ോഴ്സ്സ്ഡ്
ഇവന്റ് (എജിഇഇ) സ്പ്ടീമിൽ ഒ ു താൽക്കാലിക പ്രവർത്തന (സബ്ക്ലാസ്
408) വിസയ്ക്ക്ക് അട്രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. രസഫിക് ട്ലബർ സ്കീം
ടതാഴിലാളികൾക്ക് രുതിയ ഒ ു താൽക്കാലിക വർക്ക് (ഇന്റെർനാഷണൽ
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െിട്ലഷൻസ്) (സബ്ക്ലാസ് 403) രസഫിക് ട്ലബർ സ്കീം സ്പ്ടീം വിസയ്ക്ക്ക്
അട്രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

സന്ദർശ

വിസ ഉേമ

ൾ

നിങ്ങൾ ഒ ു സന്ദർേക വിസട്യാടട ഓസ്ട്പ്ടലിയയിലായി ിക്കുകയും
നിങ്ങൾക്ക് സവയം രിന്തുണയ്ക്ക്കാൻ കഴിയുന്നുമിടലെങ്കിൽ, സാധയടമങ്കിൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടട വീട്ടിട്ലക്ക് മടങ്ങണം.

അന്തോരോരര വിദ്യോർത്ഥി

ൾ

കുടുംബത്തിൻടെ രിന്തുണ, ലഭയമായ ഇടങ്ങളിൽ രാർട്ട് വടം ട്ജാലി,
ഓസ്ട്പ്ടലിയയിൽ തങ്ങടളത്തടന്ന നിലനിർത്താൻ സവന്തം സമ്പാേയം
എന്നിവടയ ആപ്േയിക്കാൻ അന്താ ാപ്ര വിേയാർത്ഥികടള
ട്പ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നു. ചില സാഹച യങ്ങളിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവ ുടട
ഓസ്ട്പ്ടലിയൻ സൂെർആനുട്വഷൻ ആക്സസ് ടചയ്യാൻ കഴിയും.
ടകാട്ൊണ വവെസ് ബാധ തടയുന്നത് കണക്കിടലടുത്തുടകാണ്ട് സ്റ്റുേന്റ്
വിസയുമായി ബന്ധടെട്ട സർക്കാർ വയവസ്ഥകൾ വഴക്കമുള്ളവയായി ിക്കും.

തോൽക്കോലി

സ്

ിൽഡ് വിസ ഉേമ

ൾ

നിങ്ങൾ ഒ ു താൽക്കാലിക സ്കിൽഡ് ട്ഷാർട്ട്ടജ് വിസ
ഉടമയായി ിക്കുകയും, ട്ജാലിയിൽ തുട ുകയുമാടണങ്കിൽ, നിങ്ങളുടട വിസ
സാധുത നിലനിർത്തുകയും സാധാ ണ പ്കമീക ണമനുസ ിച്ച്
ബിസിനസുകൾക്ക് നിങ്ങളുടട വിസ നീട്ടാനുള്ള അവസ മുണ്ടാകുകയും
ടചയ്യും. സവയം രിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടട സൂെർആനുട്വഷൻടെ
$10,000 വട
ആക്സസ് ടചയ്യാനും സർക്കാർ നിങ്ങടള
അനുവേിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങട്ളാ അടലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടട ടതാഴിലുടമട്യാ വിസ വയവസ്ഥകട്ളാ
കടമകട്ളാ ലംഘിക്കാടത തടന്ന നിങ്ങളുടട മണിക്കൂെുകൾ കുെയ്ക്ക്കാൻ
ബിസിനസുകൾക്ക് കഴിയും.
നിങ്ങളുടട ട്ജാലി നരടെടുകട്യാ അടലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ട്ജാലിയിലൊത്തവട് ാ ആടണങ്കിൽ 60 േിവസത്തിനുള്ളിൽ മടറ്റാ ു
ടതാഴിലുടമടയ കടണ്ടട്ത്തണ്ടതുണ്ട് അടലെങ്കിൽ സാധയമാകുടമങ്കിൽ
ഓസ്ട്പ്ടലിയ വിട്ടുട്രാകുവാനുള്ള പ്കമീക ണങ്ങൾ നടട്ത്തണ്ടതുണ്ട്.
ഈ താൽക്കാലിക പ്കമീക ണങ്ങടളക്കുെിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവ ങ്ങൾ
വകുെിൻടെ ടവബ്ക്വസറ്റിൽ ലഭയമാണ്: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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