تأشيرة نقص العمالة الماهرة المؤقتة (الفئة الفرعية )482
أو تأشيرة عمل (العمالة الماهرة) (الفئة الفرعية )457
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

أحمل تأشيرة تأشيرة نقص العمالة الماهرة المؤقتة (الفئة الفرعية  )482أو تأشيرة عمل (العمالة الماهرة)
(الفئة الفرعية )457
حاملو تأشيرة عمل (العمالة الماهرة) (الفئة الفرعية  )457الذين تم وقفهم عن العمل ولكن ليس بسبب جائحة كورونا ،ستظل تأشيراتهم سارية .وستتاح
لجهات العمل فرصة لتمديد تأشيرتك وف ًقا للترتيبات العادية.
ستتمكن جهات العمل من تقليل ساعات عملك دون أن تنتهك شروط تأشيرتك أو أن تكون جهة العمل قد انتهكت التزامات صاحب العمل.

الخيارات المتاحة لك إذا فقدت وظيفتك
إذا تم وقفك عن العمل وأنت عاطل عن العمل حاليًا ،فيجب عليك العثور على جهة عمل أخرى في غضون  60يوم أو اتخاذ ترتيبات لمغادرة أستراليا،
حيثما يكون ذلك ممك ًنا.
إذا لم تتمكن من العودة إلى بلدك ،يجب أن تكون لديك تأشيرة سارية ويجب أن تتبع النصائح الصحية األسترالية عند الضرورة.
حاملو تأشيرات العمل المؤقتة الذين يعملون حاليًا في القطاعات الحيوية فيما يتعلق بجائحة كورونا -الرعاية الصحية ورعاية المسنين واإلعاقة ورعاية
األطفال والزراعة ومعالجة األغذية – قد يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة تأشيرة نشاط مؤقت (الفئة الفرعية  )408تأشيرة اتفاق معتمد من الحكومة
األسترالية (تأشيرة تتعلق بجائحة كورونا).

يمرون بضائقة مالية
حاملو التأشيرات الذين ّ
إذا تم وقفك عن العمل ولكن لم يتم تسريحك ،وال تستطيع 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
قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب الضرائب األسترالي لالطالع على معلومات بشأن الوصول المبكر إلى اإلدخار التقاعدي.

التأشيرة المتعلقة بجائحة كورونا
إذا كانت تأشيرة  WHMالخاصة بك ستنتهي صالحيتها ،وأنت ال تعمل في قطاع حيوي وغير قادر حاليًا على العودة إلى بلدك بسبب قيود السفر وال
يمكنك تلبية متطلبات الحصول على تأشيرة أخرى ،لذا قد تكون مؤهالً للحصول على التأشيرة المتعلقة بجائحة كورونا.
ً
ودليال على أنه ال يمكنك الوصول
سوف يتعين عليك توضيح سبب عدم قدرتك على تلبية متطلبات الحصول على تأشيرة أخرى .ويمكن أن يشمل ذلك بيا ًنا
إلى أموال كافية لتتمكن من دفع رسوم طلب تأشيرة إضافية (.)VAC

