COVID-19 መረዳእታ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ግዚያዊ ቪዛ ንዘለዎም
ካብ ዕለት 4 April 2020 ዓ.ም ይጅምር

ግዚያዊ ቪዛ ንዘለዎም ምድላዉ ለውጢ ከምዝግበር ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ኣፈልጡ እዩ። ናይዚ ለውጢ ዋና ዕላማ ንናይ
ማሕበረሰብና ሓለዋ ጥዕና ክነብሮ ምግባር እሞ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ድሕንነት ዘለዎ ናይ ሥራሕ ዕድል ንምፍጣር እዩ። ከቢድ ጸገም
ንዘለዎም ኢንዱስትሪታት ምሕጋዝን ቕድም ክብል ምስዝነበረ ቫይረስ ቐልጢፍካ ጠጠው ንክብል ምሕጋዝ እዩ።
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ቪዛ ዘለዎ ብዛዕባ COVID-19 ሕዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ዝተዳለወ ምኽሪ ክኸታተል ኣለዎ።

እዋን እረፍቲ ግዚኦም ምሥራሕ
እዋን እረፍቲ ግዘ ንምሥራሕ ቪዛ ለውጢ ምግባር ዝሕግዞ ከቢድ ጸገም ንዘለዎም ናይ ጥዕና ክፍሊታት፤ ንሓልየት ሽማግለታትን
ኣካለጕድዓተኛ፤ ንሕርሻን ንመግቢ ኣሰራርሓ ከይዲን ንሓለዋ ሕጻን መውሃቢ ይኸውን:
•

ኣብ እረፍቲ ግዘ ትሰርሕ እንተኾይንካ እሞ በዞም ኣድላይ ብዝኾኑ ክፍሊታት ውሽጢ ትሰርሕ እንተኾይንካ፤ ብናይ ሓደ ቆፃሪ ኣቢሉ
ካብ ሽድሽተ ኣዋርሒ ናይ ሥራሕ ገደብ ግዘ ናፃ ትኸውን እሞ ኣብዚ እዋን ንዘለካ ቪዛ ኣብ ቐጻላይ ሽድሽተ ኣዋርሒ ዝውዳእ
እንተኾይኑ፤ በዞም ክፍሊታት ውሽጢ ሥራሕ ንምቕፃል ዝበለጸ ቪዛኻ ይፈቕደልካ እዩ።

ኣብ እረፍቲ ግዘ መስርሒ ቪዛ እንተሃልዩካ እሞ ንባዕልካ ክትሕግዝ እንተዘይኺኢልካ እሞ ናብ ሃገርካ ንክትምለስ ምድላው ኣለካ።

ናይ ወቕታዊ ግዘ ሠራሕተኛታት
ናይ ወቕታዊ ሠራሕተኛ ፕሮግራምን ናይ ፓሲፊክ ርህጹ በላዕ ሸቃሎ ኣሰራርሓ ሠራሕተኛ ንዝኾኑ ነቶም ሕርሻ ክፍሊታት ምእንታን
ክሕግዝ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንዘለዎም መጽንሂ ቪዛ ከራዝምዎ ይኽእሉ።
ኣውስትራሊያ ውሽጢ ብወቕታዊ ሠራሕተኛ ግሮግራም ተሳተፍቲ ንዝኾኑ፤ ብናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ተቕባልነት ዘለዎ (AGEE)
ኣሰራርሓ ውሽጢ ብዘሎ ንናይ ግዚያዊ ሥራሕ ምንቅስቓስ (subclass 408) ቪዛ ክተምልክት ትኽእል። ናይ ፓሲፊክ ርህጹ በላዕ
ሸቃሎ ኣሰራርሓ ሠራሕተኛታት ሓዱሽ ንዝኾነ ግዚያዊ ሥራሕ (ዓለምለካዊ ምድላው) (subclass 403) ብናይ ፓሲፊክ ርህጹ በላዕ
ሸቃሎ ኣሰራርሓ ቪዛ ኣቢሉ ክተምልክት ትኽእል።

ናይ ጎብናይ ቪዛ ዘለዎም
ኣውስትራሊያ ውሽጢ እንተኾይንካ፤ ናይ ጎብናይ ቪዛ እንተሂዝኻ እሞ ንባዕልካ ክትሕግዝ እንተዘይኺኢልካ እሞ ክትገብሮ እንተኺልካ
ናብ ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ።

ናይ ካልእ ኣህጉራዊ ተማሃሮ
ናይ ካልእ ኣህጉራዊ ተማሃሮ ተረጋጊኦም ኣውስትራሊያ ንክጸንሑ ናይ ስድራቤት ደገፍ፤ ብትርፊ ሰዓት ሥራሕ ብዝተረኽበ ቁጠባ ገንዘብ
ክጥቐሙ ከምዘለዎም ምትብባዕ ይግበረሎም። ናይ ኣውስትራሊያ ሱፐርአኑዌሽን ገንዘብ ክጥቐሙሉ ይኽእሉ።
ከምኡ’ድማ ንናይ ኮሮና ቫይረስ መከላኸሊ ኵነታ ንክማላእ መንግሥቲ ምስ ተማሃሮ ናይ ቪዛ ኵነታ ዝተዛመደ ግምት ውሽጢ ዘእተዎ ሓደ
ዓይነት ኣቛም የብሉን።

ግዚያዊ ናይ ሞያ ቪዛ ዘለዎም
ግዚያዊ ንሞያ ሕጽረት ቪዛ እንተሃልዩካ እሞ እቲ ሥራሕ እንተቐነሰ የግዳስ እንተዘይተዓጺዩ ዘለኻ ቪዛ ተግባራዊ ከምዝኸውን እሞ እቶም
ንግዲ ሥራሕ ብዘሎ መደበኛ ዝኾነ ምቕንጃው ነቲ ቪዛ ክናዋሕ ምግባር ይኽእሉ። ከምኡ’ድማ ንኣኻ ንምሕጋዝ ብዝብል መንግሥቲ ካብቲ
ዘለኻ ናይ ሱፐርአኑወሽን ገንዘብ ክሳብ $10,000 ዶላር ንክትጥቐመሉ ይፈቕደልካ እዩ።
ብተወሳኺ’ድማ ንስኻ ወይኻዓ ናትኻ ቆፃሪ በቲ ቪዛ ዘሎ ኵነታትን ግዴታታት ሕጊ ብዘይምጥሓስ ነቲ ዝነበረ ናይ ሥራሕ ሰዓታት በቲ
ንግዲ ሥራሕ ኣቢሉ ይቅነስ እዩ።
ካብ ሥራሕ ክትወጽእ ወይኻዓ ሥራሕ እንተዘይሃልዩካ ኣብ 60 መዓልታት ውሽጢ ናብ ቆጻሪ ምድልላይ ወይኻዓ እንተተኻኢሉ ካብ
ኣውስትራሊያ ንክትወጽእ ክትዳለዉ ኣለካ።
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ብዛዕባ ግዜያዊ ምድላዉ ብዝምልከት ዝበለጸ መረዳእታ ኣብቲ መምርሒ ዌብሳይቲ: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
ውሽጢ ይርከብ እዩ።
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