العمالة الموسمية
فحص وعالج كورونا
إذا لم تكن لديك تأشيرة ،أو إذا كنت غير متأكد من حالة التأشيرة ،يجب عليك اتباع إرشادات الصحة العامة .وإذا كنت تشعر بتوعك ،فاطلب العناية الطبية
واخضع الجراء فحص كورونا.
تقدِّم حكومات الواليات والمقاطعتين خدمات فحص وعالج كورونا مجا ًنا.









مقاطعة العاصمة األسترالية
نيو ساوث ويلز
المقاطعة الشمالية
كوينزالند
والية جنوب أستراليا
تازمانيا
فكتوريا
والية غرب أستراليا

أنا عامل موسمي أو عامل مشارك في برنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ
حاملو تأشيرة الفئة الفرعية  403بموجب برنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ
يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة فئة فرعية  403أخرى بموجب برنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ حيث يتم اعتمادك أنت وجهة العمل من
قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة للمشاركة في البرنامج .و ستسمح لك هذه التأشيرة بالبقاء بشكل قانوني في أستراليا ومواصلة العمل حتى تتمكن من
العودة إلى بلدك.

حاملو تأشيرة الفئة الفرعية  403بموجب برنامج العمالة الموسمية
ً
استجابة لجائحة كورونا.
ال يمكن تمديد تأشيرتك .غير أن الحكومة األسترالية أدخلت تدابيراً جديدة لألشخاص الذين يعملون في القطاعات الحيوية
قد تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة النشاط المؤقت (الفئة الفرعية  )403تأشيرة اتفاق معتمد من الحكومة األسترالية (تأشيرة تتعلق بجائحة كورونا) ،في
الحاالت التالية:
•
•
•
•

إذا كانت صالحية تأشيرتك ستنتهي خالل  28يوم أو أقل
إذا انتهت صالحية تأشيرتك بالفعل ،ولكن ليس قبل أكثر من  28يوم مضت
ال يمكنك مغادرة أستراليا
إذا كنت تعمل في قطاع حيوي فيما يتعلق بجائحة كورونا ،مثل قطاعات الرعاية الصحية ،ورعاية المسنين واإلعاقة ،ورعاية األطفال ،أو
الزراعة ومعالجة األغذية.

ستسمح لك هذه التأشيرة بالبقاء بشكل قانوني في أستراليا ومواصلة العمل حتى تتمكن من العودة إلى بلدك .وسوف تنطبق نفس ترتيبات برنامج العمالة
الموسمية وبرنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ ،بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بجهات العمل ،على التأشيرة الجديدة.

العمل لدى جهة عمل أخرى
يُسمح للعمال المشاركين في برنامج العمالة الموسمية أو برنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ عاد ًة بالعمل لدى كفيل واحد/جهة عمل واحدة معتمدة ،ما
لم تمنحك وزارة الشؤون الداخلية اإلذن للتغيير.
خالل فترة جائحة كورونا ،يمكنك تغيير الكفالء/جهات العمل المعتمدين .وإذا كنت بحاجة إلى تغيير الكفالء/جهات العمل المعتمدين ،يجب على جهة العمل
االتصال بـ:

•
•

وزارة التعليم والمهارات والتوظيف إذا كنت عامالً موسميًا
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ،إذا كنت تعمل بموجب برنامج العمال من منطقة المحيط الهادئ.

بموجب هذه الترتيبات المؤقتة ،ال يزال يتعين على جهات العمل االلتزام بجميع قوانين مكان العمل األسترالية ذات الصلة وستظل تتمتع بنفس الحقوق
بموجب قانون مكان العمل األسترالي شأنك شأن جميع الموظفين اآلخرين.

شرط التأشيرة ( 8503عدم إمكانية تمديد اإلقامة)
بالنسبة إلى تأشيرة الفئة الفرعية  403ضمن برنامج العمالة الموسمية ،خالل فترة جائحة كورونا ،سيتم إلغاء الشرط ( 8503عدم إمكانية تمديد اإلقامة)
المرتبط بتأشيرتك للسماح لك بتقديم طلب للحصول على تأشيرة متعلة بجائحة كورونا.
لن يتعين عليك تقديم طلب إللغاء الشرط .8503

فترات اإلقامة بموجب التأشيرات الحالية
ال يمكن تمديد فترة اإلقامة بتأشيرة حالية .ستنتهي تأشيرتك إذا كنت ال تزال في أستراليا في نهاية فترة إقامتك .وإذا لم تتمكن من مغادرة أستراليا قبل انتهاء
فترة إقامتك ،يجب عليك تقديم طلب للحصول على تأشيرة أخرى للبقاء بشكل قانوني حتى تتمكن من مغادرة أستراليا.
يجب عليك مناقشة ظروفك مع جهة عملك .تعمل وزارة التعليم والمهارات والتوظيف مع أصحاب العمل المعتمدين لتزويد العمال الموسميين بفرص عمل
مستمرة وضمان سالمتهم ودعمهم.
قد تكون مؤهالً للحصول على التأشيرة المتعلقة بجائحة كورونا إذا لم تتمكن من تلبية متطلبات تأشيرة أخرى ،بما في ذلك تأشيرة الزيارة.
سوف يتعين عليك توضيح سبب عدم قدرتك على تلبية متطلبات الحصول على تأشيرة أخرى .يمكن أن يشمل ذلك تقديم بيان ودليل يثبت أنه ال يمكنك
الوصول إلى أموال كافية لتتمكن من دفع رسوم طلب تأشيرة إضافية (.)VAC

متطلبات الحجر الصحي
يجب على جميع حاملي التأشيرات اتباع جميع التدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا ،بما في ذلك التباعد االجتماعي والعزل الذاتي.
حكومات الواليات والمقاطعتين مسؤولة عن متطلبات الحجر الصحي والعزل الذاتي لحاملي التأشيرات المؤقتة الذين يعملون في قطاع الزراعة إلدارة
انتشار فيروس كورونا.
تقبل وزارة الشؤون الداخلية اإلحاالت من حكومات الواليات والمقاطعتين بحيث يمكن النظر في إلغاء تأشيرات حاملي التأشيرات الذين ال يتبعون قوانين
الصحة العامة والحجر الصحي ألنهم يشكلون مخاطراً صحية غير مقبولة.

يمكن االطالع على معلومات حول قوانين كل والية ومقاطعة على الروابط التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

مقاطعة العاصمة األسترالية (https://www.health.act.gov.au/ - )ACT
نيو ساوث ويلز ( https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx )NSW
فكتوريا (https://www.dhhs.vic.gov.au/ - )VIC
كوينزالند (https://www.health.qld.gov.au/ - )QLD
والية غرب أستراليا (https://www.health.wa.gov.au/ - )WA
والية جنوب أستراليا (https://www.sahealth.sa.gov.au/ - )SA
المقاطعة الشمالية (https://health.nt.gov.au/ - )NT
تازمانيا (https://dhhs.tas.gov.au/ - )TAS

يمرون بضائقة مالية
حاملو التأشيرات الذين ّ
إذا كنت غير قادر على إعالة نفسك ،يجب عليك اتخاذ ترتيبات للعودة إلى بلدك ما أمكن ذلك.
إذا كنت غير قادر على تلبية نفقات معيشتك الفورية ،فقد تتمكن من الوصول إلى ما يصل إلى  10,000دوالر من رصيد ادخارك التقاعدي األسترالي
معفيا ً من الضرائب في السنة المالية .2020 - 2019

