Habari ya COVID-19 kwa Wamiliki wa Viza ya Muda nchini
Australia
Sahihi sasa kwa tarehe ya 4 Aprili 2020

Serikali ya Australia imetangaza mabadiliko kwa mipangilio wa mmiliki wa viza za muda mfupi.
Mabadiliko haya yanalenga kulinda afya ya jamii yetu, kulinda fursa za kazi kwa Waaustralia,
kusaidia viwanda muhimu, na kusaidia kwa kupona haraka baada ya virusi.
Wamiliki wa Viza huko Australia wanapaswa kufuata ushauri wa afya ya umma kuhusu COVID-19.

Watendaji wa Likizo ya Kufanya Kazi
Mabadiliko ya viza ya Mtendaji wa Likizo ya Kufanya Kazi yanasaidia sekta muhimu za afya,
wazee na utunzaji walemavu, usindikaji wa kilimo na chakula, na utunzaji wa watoto:
• Ikiwa wewe ni Mtendaji wa Likizo ya Kufanya kazi na unafanya kazi katika mojawapo ya sekta
hizi muhimu, utasamehewa kutoka kwa kizuizi cha kazi cha miezi sita na mwajiri mmoja na pia
utastahili viza zaidi ili kuendelea kufanya kazi katika sekta hizi ikiwa viza yako ya sasa
inatazamiwa kumalizika katika muda wa miezi sita ijayo.
Ikiwa uko kwenye viza ya Mtendaji wa Likizo ya Kufanya Kazi na huwezi kujitegemea, unapaswa
kufanya mipango ya kurudi nyumbani.

Wafanyakazi wa Msimu
Programu ya Wafanykazi wa Msimu na wafanyakazi wa mpango wa Kazi ya Pasifiki wataweza
kurefusha makazi yao huko Australia kusaidia sekta ya kilimo.
Ikiwa uko nchini Australia kushiriki katika Programu ya Wafanyakazi wa Msimu utaweza kuomba
viza ya Shughuli ya Muda (daraja ndogo 408) katika mkondo wa Tukio Liliidhinishwa na Serikali ya
Australia (AGEE). Wafanyakazi wa Mpango wa Kazi ya Pasifiki wanaweza kuomba viza mpya ya
muda (Mahusiano ya Kimataifa) (daraja ndogo 403) ya mkondo wa mpango wa Kazi ya Pasifiki.

Wamiliki wa Viza wa Wageni
Ikiwa uko nchini Australia, unamiliki viza ya Mgeni na huwezi kujitegemea, unapaswa kurudi
nyumbani ikiwezekana kufanya hivyo.

Wanafunzi wa kimataifa
Wanafunzi wa kimataifa wanahimizwa kutegemea msaada wa familia, kazi ya muda mfupi ambapo
inapatikana na akiba yao yenyewe ili kujitegemea nchini Australia. Katika hali zingine wanafunzi
wataweza kupata mapato yao ya kustaafu ya Australia.
Serikali pia itabadilika kulingana na masharti ya viza ya wanafunzi ili kuzingatia sababu ikiwa
Coronavirus ilizuiwa kutosheka sharti hilo.

Wamiliki wa viza ya Ustadi wa Muda
Ikiwa unamiliki viza ya Upungufu wa Ustadi wa Muda na umeachishwa kazi kwa muda, lakini
hukuachishwa kabisa, utadumisha uhalali wa viza yako na biashara zitapata nafasi ya kurefusha
viza yako kulingana na mipango ya kawaida. Serikali pia itakuruhusu kupata hadi $10,000 ya
mapato yako ya kustaafu ili kujitegemea.
Biashara pia zitaweza kupunguza masaa yako bila yeyote wewe mwenyewe, au mwajiri wako
kuvunjika masharti au majukumu ya viza.
Ikiwa umeachishwa kazi au huna kazi utahitaji kupata mwajiri mwingine kati ya siku 60 au kufanya
mipango ya kuondoka Australia, ambapo ikiwezekana.
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Habari zaidi juu ya mipangilio hii ya muda inapatikana katika tovuti ya Idara:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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