ஆஸ்திரேலியாவில் ‘தற் காலிக விசா’வில்
இருப் பவே்களுக்கான ‘ரகாவிட்-19-ஐப் பற் றிய தகவல் கள்
ஏப்ரல் 4 2020 அன் று நடப்பில் இருந் த நிலலயில்

தற் காலிக விசாவில் இருப் பவர்களுக்கான ஏற் பாடுகளில் மாற் றங் கலள
ஆஸ்திரரலிய அரசாங் கம் அறிவித்துள் ளது. நமது சமூகத்தினரது உடல் நலலனப்
பாதுகாப் பலதயும் , ஆஸ்திரரலியர்களுக்கான ரவலலவாய் ப்புக்கலளப்
பாதுகாப் பலதயும் , முக்கியமான ததாழில் களுக்கு ஆதரவுதவியளிப் பலதயும் ,
இந்த லவரஸ் தாக்கத்திற் கு அடுத்து விலரவில் குணமலடய ரவண்டும்
என்பலதயும் இந்த மாற் றங் கள் குறிக்ரகாள் களாகக் தகாண்டுள் ளன.
‘ரகாவிட்-19’-ஐப் பற் றிய தபாது சுகாதார அறிவுலரகலளஆஸ்திரரலியாவில்
விசாவில் தங் கியிருப் பவர்கள் பின் பற் றி நடக்கரவண்டும் .

விடுமுறறக் காலத் ததாழிலாளே்கள் (Working Holiday Makers)
சுகாதாரம் , முதிரயார் மற் றும் இயலாலமயுலடரயார் பராமரிப் பு, விவசாயம்
மற் றும் உணவுத் தயாரிப் புச் தசயல் முலறகள் மற் றும் குழந்லதப் பராமரிப் பு
ரபான்ற முக்கியத் துலறகளுக்குப் பின் வரும் தருணங் களில் விடுமுலறக் காலத்
ததாழிலாளர்களுக்கான விசாக்களில் தசய் யப் படும் மாற் றங் கள்
ஆதரவுதவியானதாக இருக்கும் :
•

இந்த முக்கியத் துலறகளில் பணிபுரியும் விடுமுலறக் காலத் ததாழிலாளராக
நீ ங் கள் இருந்தால் , ஒரு முதலாளியுடன் ஆறு மாத கால ரவலல மட்டும் என்ற
கட்டுப் பாட்டில் இருந்து உங் களுக்கு விலக்கு அளிக்கப் படும் , மற் றும் அடுத்த
ஆறு மாத காலத்தில் உங் களுலடய தற் ரபாலதய விசா முடிவுறுகிறது என்றால் ,
இந்தத் துலறகளில் ததாடர்ந்து ரவலல தசய் வதற் கான அடுத்த விசா
ஒன்றிற் கும் நீ ங் கள் தகுதி தபறுவீர்கள் .

விடுமுலறக் காலத் ததாழிலாளிகளுக்கான விசாவில் நீ ங் கள் இருந்துதகாண்டு
உங் கலளப் பராமரித்துக்தகாள் ள உங் களால் இயலவில் லல என்றால் , நாட்டிற் குத்
திரும் புவதற் கான ஏற் பாடுகலள நீ ங் கள் தசய் யரவண்டும் .

பருவகாலத் ததாழிலாளே்கள் (Seasonal Workers)
‘பருவகாலத் ததாழிலாளர் திட்டம் ’ (Seasonal Worker Program) மற் றும் ‘பஸிஃபிக்
ததாழிலாளர் திட்டம் ’ (Pacific Labour scheme) ஆகியவற் றின் கீழ் ரவலல
தசய் பவர்களாலும் ஆஸ்திரரலிய விவசாயத் துலறக்கு உதவியாக இருப் பதற் காக
அவர்களுலடய விசாக்கலள நீ ட்டித்துக்தகாள் ள இயலும் .
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‘பருவகாலத் ததாழிலாளர் திட்ட’த்தின் கீழ் நீ ங் கள் ஆஸ்திரரலியாவில் இருந்தால் ,
‘ஆஸ்திரரலிய அரச ஆரமாதிப் பு தபற் ற நிகழ் வு’(Australian Government Endorsed Event
(AGEE))ப் பரிவில் ‘தற் காலிக நடவடிக்லக’ (Temporary Activity) விசா (உபபிரிவு 408)
ஒன்றிற் காக உங் களால் விண்ணப்பிக்க இயலும் . ‘பஸிஃபிக் ததாழிலாளர்
திட்ட’த்தின் கீழ் ரவலல தசய் பவர்களால் ஒரு புதிய ‘தற் காலிக ரவலல’ (சர்வரதச
உறவுகள் ) (உபபிரிவு 403) ‘பஸிஃபிக் ததாழிலாளர்’ திட்டப் பிரிவு விசாவிற் காக
விண்ணப்பிக்க இயலும் .

வருனே் விசாவில் இருப் பவே்கள் (Visitor Visa Holders)
நீ ங் கள் ஆஸ்திரரலியாவில் வருனர் விசா ஒன்றின் கீழ் இருந்துதகாண்டு
உங் களால் உங் கலளப் பராமரித்துக்தகாள் ள முடியவில் லல என்றால் ,
இயலுமாகும் ரபாது நீ ங் கள் நாட்டிற் குத் திரும் பிச் தசல் லரவண்டும் .

சே்வரதச மாணவ-மாணவியே்கள் (International students)
ஆஸ்திரரலியாவில் தங் கலளப் பராமரித்துக்தகாள் வதற் கு, குடும் பத்தினரது
உதவி, கிலடக்கும் ரபாது பகுதி-ரநர ரவலல, தங் களுலடய தசாந்த ரசமிப் பு
ஆகியவற் லறச் சார்ந்திருக்குமாறு சர்வரதச மாணவ-மாணவியர்கள்
ஊக்குவிக்கப் படுகின்றனர். சில சூழ் நிலலகளில் , தமது ஆஸ்திரரலிய ஓய் வுகால
நிதிலய( superannuation)ப் தபற மாணவ-மாணவியரால் இயலும் .
‘தகாரரானா லவரஸ்’ காரணமாக மாணவ-மாணவியர்கள் விசா
நிபந்தலனகலளப் பூர்த்தி தசய் ய இயலாதரபாது, அந்த நிபந்தலனகள்
சம் பந்தமாக வலளந்துதகாடுக்கும் தன் லமயுடன் அரசாங் கம் நடந்துதகாள் ளும் .

‘தற் காலிக திறனாளி’ விசாவில் இருப் பவே்கள் (Temporary Skilled visa holders)
‘தற் காலிகத் திறனாளித் தட்டுப் பாடு’ (Temporary Skill Shortage) விசாவில் நீ ங் கள்
இருந்து, நீ ங் கள் ரவலலயிலிருந்து நிறுத்தப் பட்டு - ஆனால் நீ க்கப் படாமல் இருந்தால் , உங் களுலடய விசாவின் தசல் லுபடித் தன் லமலய நீ ங் கள்
பராமரித்துவரலாம் , மற் றும் வழக்கமான ஏற் பாடுகளின் மூலம் உங் களுலடய
விசாலவ நீ ட்டிக்கும் வாய் ப் பு வர்த்தகங் களுக்கு இருக்கும் . உங் கலளப்
பராமரித்துக்தகாள் வதற் காக உங் களுலடய ஓய் வுகால நிதியிலிருந்து $10,000
வலரக்கும் தபறுவதற் கும் அரசாங் கம் உங் கலள அனுமதிக்கும் .
நீ ங் கரளா அல் லது உங் களுலடய முதலாளிரயா விசா நிபந்தலனகள் அல் லது
கடப் பாடுகலள மீறமாட்டீர்கள் என்ற வலகயில் உங் களுலடய ரவலலரநர
மணித்தியாலங் கலளக் குலறக்கவும் வர்த்தகங் களால் இயலும் .
நீ ங் கள் ரவலலயிலிருந்து நிறுத்தப் பட்டிருந்தால் அல் லது ரவலல இல் லாமல்
இருந்தால் , 60 நாட்களுக்குள் ளாக நீ ங் கள் புதிய ரவலலதரும் ஒருவலரத்
ரதடிக்தகாள் ள ரவண்டும் , அல் லது இயலுமாக இருந்தால் ஆஸ்திரரலியாலவ
விட்டு தவளிரயறுவதற் கான ஏற் பாடுகலளச் தசய் யரவண்டும் .
இந்தத் தற் காலிக ஏற் பாடுகலளப் பற் றிய ரமலதிகத் தகவல் கலள
https://covid19.homeaffairs.gov.au/ எனும் திலணக்களத்தின் வலலத்தளத்தில்
காணலாம் .
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