Avustralya'daki Geçici Vize Sahipleri İçin COVID-19 Bilgileri
4 Nisan 2020 itibarıyla günceldir

Avustralya Hükümeti geçici vize sahibi düzenlemelerinde bazı değişiklikler duyurmuştur. Bu
değişiklikler halkımızın sağlığını korumayı, Avustralyalıların iş fırsatlarını güvence altına almayı,
kritik önemdeki sektörleri desteklemeyi ve virüsten sonra hızlı toparlanmaya yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
Avustralya'daki vize sahipleri COVID-19 ile ilgili kamu sağlık önerilerine uymalıdır.

Working Holiday Makers (Çalışma ve Tatil Vizesi)
Çalışma ve Tatil Vizesinde yapılan değişiklikler sağlık, yaşlı ve engelli bakımı, tarım ve gıda işleme
ve çocuk bakımı kritik sektörlerini destekler:
•

Çalışma ve Tatil vizeniz varsa ve bu kritik sektörlerinden birinde çalışıyorsanız tek bir işverende
altı ay çalışma sınırlamasından muaf tutulacaksınız ve mevcut vizenizin süresi gelecek altı ay
içinde doluyorsa belirtilen sektörlerde çalışmaya devam etmek için yeni vize alma hakkınız
olacaktır.

Çalışma ve Tatil vizeniz varsa ve kendi kendinizi destekleyemiyorsanız eve dönme ayarlamalarını
yapmalısınız.

Mevsimsel İşçiler
Mevsimsel İşçi Programı ve Pasifik Emek programı işçileri tarım sektörünü desteklemek için
Avustralya'da kalma sürelerini uzatabileceklerdir.
Avustralya'da Mevsimsel İşçi Programı kapsamındaysanız Australian Government Endorsed Event
(AGEE - Avustralya Hükümeti Onaylı Etkinliği) akışındaki Geçici Etkinlik (alt sınıf 408) vizesine
başvurabileceksiniz. Pasifik Emek programı işçileri yeni bir Geçici Çalışma (Uluslararası İlişkiler)
(alt sınıf 403) Pasifik Emek programı akış vizesine başvurabilirler.

Ziyaretçi Vizesi Sahipleri
Avustralya'daysanız, bir Ziyaretçi vizeniz varsa ve kendi kendinizi destekleyemiyorsanız
mümkünse evinize dönmelisiniz.

Uluslararası öğrenciler
Uluslararası öğrenciler Avustralya'da geçimlerini sağlamak için aile desteğine, mümkün olan
durumlarda yarı zamanlı çalışmaya ve kendi tasarruflarına dayanmalıdır. Bazı durumlarda
öğrenciler Avustralya superannuation'larına erişebileceklerdir.
Ayrıca, Hükümet Koronavirüs'ün koşulların yerine getirilmesini engellemesini dikkate almak için
öğrenci vizesi koşullarıyla ilgili esneklik gösterecektir.

Geçici Vasıflı İşçi vizesi sahipleri
Geçici Vasıf Kıtlığı (Temporary Skill Shortage) vizeniz varsa, işten çıkartılmamışsanız ama işinize
ara verilmişse vizenizin geçerliliği devam edecektir ve işletmeler vizenizin süresini normal
düzenlemelere göre uzatma imkanına sahip olacaktır. Hükümet kendinizi destekleyebilmeniz için
$10,000'a kadar superannuation'ınıza erişmenize izin verecektir.
İşletmeler çalışma saatlerinizi düşürebileceklerdir ve bu durumda ne siz ne de işvereniniz vize
koşullarını ya da yükümlülüklerini ihlal etmiş olmayacaktır.
İşten çıkartıldıysanız ya da işsizseniz 60 gün içinde başka bir işveren bulmanız ya da mümkünse
Avustralya'dan ayrılmak için ayarlama yapmanız gerekecektir.
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Bu geçici ayarlamalar hakkında daha fazla bilgiyi Bakanlık web sitesinde bulabilirsiniz:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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