COVID-19 পরী

া এবং িচিকৎসা

আপনার কােছ যিদ িভসা না থােক বা আপিন যিদ আপনার িভসার অব া স েক অিন তও
থােকন, তবুও আপনােক অবশ ই জন াে র িদকিনেদশ েলা অনুসরণ করেত হেব। যিদ আপিন
অসু বাধ কেরন তেব িচিকৎসা সহায়তা িনন এবং COVID-19-এর জন পরী া করান।
ট এবং টিরটির সরকার িবনামূেল COVID-19 পরী









িভে

া এবং িচিকৎসা িদে

।

অে িলয়ান ক ািপটাল টিরটির
িনউ সাউথ ওেয়লস
নদান টিরটির
কুই ল া
সাউথ অে িলয়া
তাসমািনয়া
িভে ািরয়া
ওেয় ান অে িলয়া
ািরয়ােত ইিমে শন মিডেকল পরী

া

পুনরায় COVID-19 সংি
িবিধিনেষেধর কারেণ িভে ািরয়ায় সকল অিভবাসী া
(Immigration Medical Examinations) সামিয়কভােব ব হেয় গেছ। এ ট জন া
আরও ঘাষণার সােথ সাম স রেখ পযােলাচনা করা হেব।

আমার এক ট ি
আমার ি

পরী া
িবষয়ক

জং িভসা আেছ

জং িভসা A, B বা C আেছ

আপিন যিদ বতমােন ি জং িভসা A, B বা C-ধারী হন, তেব আপনার িবদ মান িভসা আেবদন বা
পযােলাচনা
য়া চলাকালীন এর মাধ েম আপিন অে িলয়ায় থাকেত পারেবন। তেব, আপনার
যিদ অিভবাসন সং া
কােনা িস া বা পযােলাচনা মুলতিব না থােক এবং যিদ আপিন
অে িলয়া ত াগ করেত না পােরন, তেব আপনােক বধভােব থাকার জন এক ট নতন িভসার
জন আেবদন করেত হেব।
আপিন যিদ ি জং িভসা A বা C-ধারী হন এবং আপিন অে িলয়া ছেড় চেল যান, তেব আপনার
ি জং িভসা A বা C শষ হেয় যােব। ভিবষ েত আপিন যিদ অে িলয়ায় িফের আসেত চান তেব
আপনােক আেরক ট িভসার জন আেবদন করেত হেব। ি জং িভসা A-ধারীরা অে িলয়া ত াগ
করার পূেব এর পিরবেত এক ট ি জং িভসা B-এর জন আেবদন করার কথা িবেবচনা করেত
পােরন।
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ি জং িভসা B-এর আেবদনপ
য়াকরণ অব াহত রেয়েছ। তেব, ি জং িভসা B-ধারীরা
মণ িনেষধা া ত াহার না হওয়া পয অে িলয়ায় েবশ করেত পারেবন না, যিদ না
কােনা ছােড়র অনুমিত থােক। মণ িবিধিনেষধ এবং ছােড়র িবষেয় আরও তেথ র জন ,
অে িলয়ায় আসা দখুন।

আমার ি

জং িভসা E আেছ

এক ট ি জং িভসা E আপনােক অে



িলয়ায় থাকার অনুমিত দেব যখন আপিন:

দশ ছাড়ার
িত নন
অিভবাসন সং া িস াে র জন অেপ া কেরন।

আপিন যিদ অৈবধ হেয় পেড়ন এবং অন ান িভসার জন আেবদন করেত না পােরন, তেব ি জং
িভসা E-এর জন যত তাড়াতািড় স ব আেবদন করেল তা আপনােক অে িলয়ায় আইিন মযাদা
দান করেব, যােত আপিন যত তাড়াতািড় স ব দশ ত াগ করার ব ব া হণ করেত পােরন।
আপিন যিদ ি জং িভসা E-ধারী হন িক এর ময়াদ শষ হওয়ার আেগ অে িলয়া ছাড়েত না
পােরন, তাহেল বধভােব থাকার জন আপনােক অন এক ট ি জং িভসা E-এর জন আেবদন
করেত হেব।



আপিন অনলাইেন ImmiAccount-এর মাধ েম আেবদন করেত পােরন
যিদ আপনার কােনা ইিমঅ াকাউে (ImmiAccount) অ াে স না থােক তেব আপিন
এক ট পপার ফম ইেমইল বা পা করেত পােরন (ফম 1008 - এক ট ি জং িভসা E
জন আেবদন - সাব াস 050)

যসকল লাক অৈবধ নাগিরক নন এমন ব
িহেসেব বা ি জং িভসা D, E বা F ধারী িহসােব
অে িলয়া ত াগ কেরন, তারা িনিদ এক ট সময়কােলর জন অে িলয়ায় িফের আসা থেক
ব ত হেত পােরন এবং এর ফেল ভিবষ েতর িভসা আেবদন েলা ভািবত হেত পাের।


ি

পুনঃ- েবেশ িনেষধা

ার িবষেয় আরও তথ এখােন উপলভ : পুনঃ- েবেশ িনেষধা

া

জং িভসায় কাজ করা

আপনার ি জং িভসার শেতর উপর িনভর কের অে িলয়ায় আপনােক কাজ করার অনুমিত
দওয়া যেত পাের। আপিন তা যভােব যাচাই করেত পারেবন:



িভেভা (VEVO) সবা ব বহার কের, বা
ImmiAccount ব বহার কের আপনার িভসা শতসমূেহ

েবশ কের।

আপনার ি জং িভসা অনুযায়ী যিদ আপর কােজর অনুমিত না থােক বা কাজ করার
ে
সীমাব তা থােক, তেব আপিন অন এক ট ি জং িভসার জন আেবদন করেত পারেবন য ট
আপনােক কাজ করার অনুমিত দেব। এ ট কবলমা িকছ পিরি িতেত উপলভ এবং আপনােক
সাধারণত দখােত হেব য আপিন আিথক সমস ায় রেয়েছন।
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আপিন যিদ কাজ করার অনুমিত পাওয়ার পূবশত পূরণ না কেরন এবং আপিন তখনও এক ট
ি জং িভসার জন যাগ হন, তেব আমরা আপনােক পূেবর ি জং িভসায় থাকা একই শতযু
নতন ি জং িভসা দান করব।

অিচেরই ি

জং িভসার ময়াদ উ ীণ হেল

যিদ আপনার িভসার ময়াদ উ ীণ হওয়ার সময় িনকটবত থােক, তেব আপনার যত তাড়াতািড়
স ব িনেজর দেশ িফের যাওয়ার িবষয় ট িবেবচনা করা উিচত, িবেশষত যিদ আপনার পািরবািরক
সমথন না থােক।
যসকল অ ায়ী িভসাধারীরা পরবত ছয় মাস ধের িনেজর ভরণেপাষণ করেত অ ম, তােদর দেশ
িফের যাওয়ার জন এবং যত তাড়াতািড় স ব স ব ব া করার জন জারােলাভােব উৎসাহ দওয়া
হে ।
আপিন যিদ অে িলয়া ছেড় চেল যেত না পােরন তেব আপনার বধ িভসা বজায় রাখেত হেব।
মণ িনেষধা া েলা উঠেল আপিন অে িলয়া ছেড় চেল যােবন বেল আশা করা হেব।
আরও তেথ র জন

দখুন: আপনার িভসার ময়াদ শষ হেয় যাে

বা ময়াদ শষ হেয় গেছ

আপিন যিদ অে িলয়ার বাইের থােকন এবং আপনার িভসার বধতা শষ হওয়ার আেগ দেশ
েবশ করেত অ ম হন, তেব অে িলয়া মণ করেত চাইেল আপনােক নতন এক ট িভসার জন
আেবদন করেত হেব ও তার অনুেমাদন পেত হেব।
কােনা িভসার ময়াদ বাড়ােনা স ব নয়। আপিন অে িলয়ার বাইের থাকাকালীন ি জং িভসা B
(BVB) এর জন বধ আেবদন করা বা অে িলয়ার বাইের থাকাকালীন কােনা BVB অনুেমািদত
হওয়াও স ব নয়।

সহায়তা পিরেষবা
আপিন যিদ আপনার িভসার অব া ট সমাধান করেত না পােরন তেব িডপাটেম
অ ােফয়ােসর
াটাস রেজািলউশন পিরেষবা (SRS) সহায়তা করেত পাের।
আরও তথ এখােন পাওয়া যােব:

অব হাম

াটাস রেজািলউশন সািভস (SRS)

SRS অিফসাররা আপনার িভসার অপশন িল ব াখ া করেত পারেবন এবং আপনার এখনকার
িস া
েলা কীভােব ভিবষ েতর িবক
েলােক ভািবত করেত পাের তা বলেত পারেবন। তারা
আপনােক অে িলয়া থেক
ান করার পিরক নায় সহায়তা করেত এবং যখােন েয়াজন
সখােন অন ান পিরেষবােত আপনােক রফার করেত সহায়তা করেত পাের।
ব িত মী পিরি িতেত, িবভােগর
াটাস রেজািলউশন পিরেষবা অে িলয়া থেক
ান করেত
ই ক যাগ ব
েক সহায়তা করেত পাের। িবভাগ ট মাইে শন স িকত আ জািতক সং া
(IOM) এবং সারেকা ( হামওাড)-এর সােথ তার িরটান সহায়তা া াম টেক সহজ করার জন
পিরেষবায় দানকারী িহসােব চ
কের।
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ত াবতন সহায়তা যাগ াপকেদরেক এক ট বা সমি তভােব একািধক সহায়তা
পাের, যার মেধ থাকেত পাের:






দান করেত

াধীন িরটান কাউে িলং
িবমােনর টিকট
মণ নিথ পেত সহায়তা
ত াবতেনর দেশ অভ থনা সহায়তা
চূ ড়া গ েব যা ার সহায়তা।

ত াবতেনর সহায়তার যাগ িহসােব িবেবিচত হওয়ার জন , আপনােক অবশ ই:





নাগিরক হেত পারেবন না
অে িলয়ায় পুনরায় েবেশর অনুমিত দয় এমন িভসা রাখেত পারেবন না
ায় কােনা উৎস দশ বা িফের যাওয়ার জন এমন এক ট দশ িনবাচন করেত হেব,
যখােন আপনার েবশ ও থাকার অিধকার রেয়েছ
দখােত হেব য আপিন িনেজর িফের যাওয়ার খরচ বহন করেত স ম নন।

আরও তথ এখােন পাওয়া যােব: ত ােগর জন সহায়তা
াটাস রেজািলউশন সােপাট সািভেসস (SRSS) িকছ অ-নাগিরেকর অিভবাসেনর অব া
িনধারেণর সময় অ ায়ীভােব অে িলয়ান কিমউিন টর মেধ রেয়েছ তােদরেক সহায়তা দান
কের। যসকল লাক তােদর অিভবাসন অব া সমাধােনর ব াপাের িডপাটেম অব হাম
অ ােফয়ােসর সােথ যু থাকাকােল িনেজর খরচ বহন করেত পােরন না, তােদরেক SRSS া াম
- ময়াদী, উপযু সহায়তা দান কের। এ ট কােনা চলমান িনরাপ া অিধকার নয়।
কােজর অিধকারসহ ি জং িভসায় থাকা ব
রা এবং যােদর কােজর মতা রেয়েছ তােদর
অিভবাসেনর অব া ট সমাধান হওয়ার সময় তারা িনেজরাই িনেজর খরচ বহন করেবন বেল আশা
করা হে ।
COVID-19 সময়কােল, SRSS-এর অধীেন সহায়তার জন আেবদন েলা আলাদাভােব মূল ায়ন
করা হেব।
আরও তথ এখােন পাওয়া যােব:

াটাস রেজািলউশন সােপাট সািভস
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