Thông tin liên quan đến COVID-19 dành cho Người có Thị thực
Tạm thời tại Úc
Cập nhật tính vào ngày 4 tháng 4 năm 2020

Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi đối với người có thị thực (visa) tạm thời. Mục đích của
những thay đổi này là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng chúng ta, bảo vệ cơ hội việc làm cho người
Úc, hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng và hỗ trợ việc phục hồi nhanh chóng sau khi vi-rút
đã chấm dứt.
Những người có thị thực đang ở Úc nên tuân theo lời khuyên về sức khỏe cộng đồng đối với
COVID-19.

Người đi du lịch đồng thời lao động
Những thay đổi đối với thị thực (visa) Người đi du lịch đồng thời lao động (Working Holiday Maker)
hỗ trợ các ngành nghề quan trọng như y tế, chăm sóc người cao niên và người khuyết tật, nông
nghiệp và chế biến thực phẩm, và giữ trẻ:
•

Nếu là người đi du lịch đồng thời lao động và làm việc trong một trong các ngành nghề quan
trọng này, quý vị sẽ được miễn quy định giới hạn làm việc trong 6 tháng với một người chủ
(lao động) và cũng sẽ hội đủ điều kiện để được cấp thêm thị thực để tiếp tục làm việc trong
các ngành nghề này nếu thị thực hiện tại của quý vị sẽ hết hạn trong 6 tháng tới.

Nếu quý vị có thị thực Người đi du lịch đồng thời lao động và không thể tự lo cho mình được, thì
quý vị nên thu xếp để trở về quê nhà.

Người làm công việc thời vụ
Những người thuộc Chương trình Người làm công việc thời vụ (Seasonal Worker Program) và
chương trình Nhân công Thái Bình Dương (Pacific Labour) sẽ có thể xin gia hạn thời gian ở Úc để
hỗ trợ ngành nông nghiệp.
Nếu quý vị đang ở Úc, thuộc Chương trình Người làm công việc thời vụ, quý vị sẽ có thể nộp đơn
xin thị thực Temporary Activity (subclass 408) [Hoạt động Tạm thời] theo diện Australian
Government Endorsed Event (AGEE) (Sự kiện do Chính phủ Úc Hậu thuẫn). Người thuộc diện
chương trình Nhân công Thái Bình Dương (Pacific Labour) có thể nộp đơn xin thị thực mới theo
diện Temporary Work (International Relations) (subclass 403) [Pacific Labour (Lao động Tạm thời)
(Quan hệ quốc tế)].

Người có thị thực (visa) tạm thời
Nếu quý vị đang ở Úc, có thị thực Du khách và không thể tự lo cho mình được, thì quý vị nên thu
xếp để trở về quê nhà nếu có thể.

Du học sinh
Du học sinh nên trông cậy vào sự hỗ trợ của gia đình, công việc bán thời gian nếu có và tiền tiết
kiệm để tự lo cho bản thân tại Úc. Trong một số trường hợp, du học sinh sẽ có thể xin rút tiền hưu
bổng tại Úc của mình.
Chính phủ cũng sẽ uyển chuyển đối với các điều kiện đi kèm thị thực du học sinh bởi vì tình hình
Coronavirus khiến người có thị thực này không thể tuân thủ các điều kiện đó.
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Người có visa (thị thực) tay nghề tạm thời
Nếu quý vị có thị thực Temporary Skill Shortage (Kỹ năng Tạm thời đang thiếu) và đã bị cho tạm
thời nghỉ việc, nhưng không sa thải, thị thực quý vị sẽ vẫn có hiệu lực và doanh nghiệp sẽ có cơ
hội để gia hạn thị thực của quý vị theo quy trình thường lệ. Chính phủ cũng sẽ cho phép quý vị
được rút đến 10.000 đô-la tiền hưu bổng để quý vị tự lo cho bản thân mình.
Doanh nghiệp cũng sẽ có thể giảm số giờ làm việc của quý vị mà bản thân quý vị hoặc người chủ
(lao động) sẽ không vi phạm các điều kiện hoặc nghĩa vụ đi kèm thị thực.
Nếu đã bị sa thải hoặc thất nghiệp, quý vị sẽ cần tìm một người chủ (lao động) khác trong vòng 60
ngày hoặc thu xếp để rời khỏi Úc, nếu có thể.
Tại trang mạng của Bộ: https://covid19.homeaffairs.gov.au/ có thêm thông tin về các quy định tạm
thời này.
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