 COVID-19په استرالیا کې د لنډ مهاله ویزو لرونکو لپاره مالومات
له  4اپریل  2020څخه
د استرالیا حکومت د لنډ مهاله ویزو لرونکو په اجرآتو کی بدلونونه اعالن کړیدي .د دی بدلونونو موخه د ټولنې د روغتیا ساتل ،د
استرالیانو لپاره د دندو د فرصتونو ساتل ،د اساسی صنعتونو مالتړ کول ،او د ویروس نه وروسته په ګړندي رغونه کي مرسته کول دي.
په استرالیا کی ویزه لرونکی باید د  COVID-19په اړه د عامه روغتیا مشوري تعقیب کړي.

په رخصتیو کی کارکوونکي
په رخصتیو کی د کاري ویزو بدلون د روغتیایي ،عمر لرونکي او معلولیت پاملرني ،کرنې او د توکو تولیدات ،او د ماشومانو پاملرني
مهمو سکتورونو څخه مالتړ کوي:
•

که تاسی په رخصتیو کی کارکوونکي یاست او په دغه مهمو سکتورونو کي کار کوي ،تاسو به د یوه کار ګمارونکی سره د شپږو
میاشتني کاری محدودیت څخه معاف شي او همدا راز تاسی به د بلۍ ویزی مستحق وي چي پدی سکتورونو کي کار ته دوام ورکړی
که ستاسی اوسني ویزه په راتلونکو شپږو میاشتو کۍ پای ته ورسیږي.

که تاسو د رخصتی کاري ویزي لرونکي یاست او د خپل ځان څخه د مالتړ توان نلري ،نو تاسي باید کورته د ستنیدو ترتیب ونیسي.

موسمي کارکونکي
د موسمي کارکوونکي پروګرام او د پسیفیک کارګری سکیم کارکوونکي به وکولی شی په استرالیا کي د پاتي کیدو موده تمدید کړی چی د
کرهنۍ سکتور څخه مالتړ وکړي.
که تاسی په استرالیا کي یاست او موسمی کارګری پروګرام کي مو برخه اخستي ،تاسی به وکولی شۍ د لنډ مهاله فعالیت ویزه سب کالس
) 408 (Temporary Activity (subclass 408) visaد استرالیا د حکومت لخوا تایید شوي پیښه (Australian
) Government Endorsed Event (AGEEته غوښتنلیک ورکړی .د پسیفیک کارګری سکیم کارکوونکی کولی شی د یوی نوي
لنډ مهاله کاری ویزي ) (International Relations) (subclass 403سب کالس  403د پسیفیک کارګری سکیم ویزي ته
غوښتنلیک ورکړی.

د لیدونکیو ویزه لرونکي
که تاسی په استرالیا کی یاست ،او د لیدونکي ویزه لري او د ځان څخه د مالتړ توان نلری ،نو تاسی باید بیرته کور ته والړ شی که امکان
ولري.

نړیوال زده کونکي
نړیوال زده کونکی هڅول کیژی چي د کورنۍ په مالتړ ،نیمه وخت کار چیری چي شتون ولری او په خپلو سپمولیو پیسو په استرالیا کی د
ژوند کولو لپاره تکیه وکړی .په ځینو حالتو کي زده کونکی به وکولی شی خپل تقاعدی ته په استرالیا کی السرسي ولري.
حکومت به د زده کونکي ویزه په شرایطو کي انعطاف وشی تر څو د کورونا ویروس له کبله د شرایطو په سر ته نه رسول په نظر کي
ونیسي.

لنډ مهاله ویزه لرونکي
که تاسی لنډ مهاله د مهارت کمښت ویزه لری او کار مو له السه ورکړی وي ،اما بیکاره شوی نه یاست ،تاسي به د ویزه اعتبار وساتي او
سوداګریز (بزنسونه) به دا فرصت ولری چی ستاسی ویزه د معمول په شان تمدید کړی .حکومت به تاسو ته اجازه درکړی چی د خپل
ځان د مالتړ لپاره تر  $10,000ډالرو پوری د تقاعدی پیسو ته السرسي ولري.
سوداګري کولی شی ستاسو د کار ساعتونه کم کړی پرته لدی چي تاسی او یا ستاسی کار ګمارونکی د ویزي د شرایطو یا مکلفیت څخه
سرغړونه کړی وي.
که تاسی له دندی لری کړل شوی یاست یا بی روزګاره یاست نو تاسو به اړ وی چي په  60ورځو کي یو بل کار ګمارونکی ومومی یا د
استرالیا څخه د وتلو لپاره چمتووالی ونیسۍ ،چیري چی دا امکان ولری.
د وزارت په ویبپاڼه کي د دي لنډ مهاله ترتیباتو په اړه زیات مالومات شتون لري:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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