মৌসুমি কর্মী
COVID-19 পরীক্ষা ও চিকিৎসা
আপনার যদি কোনো ভিসা নাও থাকে বা আপনি যদি আপনার ভিসার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত নাও হোন, তবুও আপনাকে
অবশ্যই গণ স্বাস্থ্যের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন, তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন
এবং COVID-19-এর পরীক্ষা করান।
স্টেট ও টেরিটরি সরকারগুলো বিনামূল্যে COVID-19-এর পরীক্ষা ও চিকিৎসা করছে।


অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি



নিউ সাউথ ওয়েলস



নর্দার্ন টেরিটরি



কুইন্সল্যান্ড



সাউথ অস্ট্রেলিয়া



তাসমানিয়া



ভিক্টোরিয়া



ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া

আমি একজন মৌসুমি কর্মী অথবা প্যাসিফিক লেবার স্কিমের(Pacific Labour
Scheme) অংশ
প্যাসিফিক লেবার স্কিমের সাব ক্লাস 403 ভিসাধারী
আপনি প্যাসিফিক লেবার স্কিমে আরেকটি সাবক্লাস 403 ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন, যেখানে স্কিমে অংশগ্রহণ
করার জন্য ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড (Department of Foreign Affairs and Trade) আপনাকে
ও আপনার নিয়োগকারীকে অনুমতি দিয়ে থাকে। এই ভিসা আপনাকে আইনানুগ উপায়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার এবং আপনি
স্বদেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেবে।

মৌসুমি কর্মী প্রোগ্রামের সাব ক্লাস 403 ভিসাধারী
আপনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। তবে, COVID-19-এর পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে কাজ করেন এমন
কর্মীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ান সরকার নতুন নতুন উপায় চালু করেছেন।
আপনি টেম্পোরারি অ্যাক্টিভিটি (সাবক্লাস 408) অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ডোর্সড ইভেন্ট(Australian
Government Endorsed Event - AGEE) স্ট্রিম ভিসা (COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসা) এর যোগ্য হতে পারেন যদি:


আপনার ভিসা 28 দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কথা থাকে



আপনার ভিসা ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু 28 দিনের বেশি আগে না



আপনি অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করতে না পারেন



আপনি COVID-19-এর গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী সেবা, শিশু পরিচর্যা অথবা কৃষি ও খাদ্য
প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে কাজ করে থাকেন।

এই ভিসা আপনাকে আইনানুগ উপায়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার এবং আপনি স্বদেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখার
অনুমতি দেবে। নিয়োগকারীদের সাথে সম্পর্কিত অন্য কর্মসূচীসহ একই মৌসুমি কর্মী কর্মসূচী (Seasonal Worker
Program) এবং প্যাসিফিক লেবার স্কিম (Pacific Labour Scheme) বন্দোবস্ত নতুন ভিসায়ও প্রযোজ্য হবে।

অন্য কোনো নিয়োগকারীর জন্য কাজ করা
মৌসুমি কর্মী কর্মসূচী বা প্যাসিফিক লেবার স্কিম কর্মীরা সাধারণত শুধুমাত্র একজন স্পন্সর/অনুমোদিত নিয়োগকারীর
জন্য কাজ করার অনুমতি পান, যদি না ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স (Department of Home Affairs) আপনাকে
পরিবর্তন করার অনুমতি দেন।
COVID-19 চলাকালীন সময়ে আপনি একজন স্পন্সর/অনুমোদিত নিয়োগকারীর কাছ থেকে অন্যজনের কাছে যেতে পারবেন।
আপনি স্পন্সর/অনুমোদিত নিয়োগকারী পরিবর্তন করতে চাইলে, আপনার নিয়োগকারী অবশ্যই যোগাযোগ করবেন:


আপনি মৌসুমি কর্মী হলে শিক্ষা, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান বিভাগ (Department of Education, Skills and
Employment)-এর সাথে



যদি আপনি প্যাসিফিক লেবার স্কিমে কর্মরত থাকেন, তবে ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড
(Department of Foreign Affairs and Trade)-এর সাথে।

এই সাময়িক ব্যবস্থার অধীনেও, -নিয়োগকর্তাদেরকে অস্ট্রেলিয়ার কর্মস্থলের প্রযোজ্য সকল আইন মেনে চলতে হবে
এবং অন্য কর্মীরা যেসকল অধিকার পাবেন আপনিও সেসকল অধিকার পেতে থাকবেন।

ভিসার শর্তাবলী 8503 (আর অবস্থান করা যাবে না)/(নো ফারদার স্টে)
মৌসুমি কর্মী কর্মসূচীর সাব-ক্লাস 403 ভিসার জন্য, COVID-19 চলাকালীন সময়, আপনার ভিসায় সংযুক্ত শর্ত 8503
(আর অবস্থান করা যাবে না) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে, যেন আপনি একটি COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসার
জন্য আবেদন করার সুযোগ পান

আপনাকে 8503 শর্ত বাতিলের জন্য আবেদন করতে হবে না।

বিদ্যমান ভিসাগুলোর অধীনে অবস্থানের সময়কাল
বিদ্যমান ভিসায় অবস্থান করার সময়কাল বাড়ানো যাবে না। আপনি যদি আপনার অবস্থান করার সময়কালের শেষেও
অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন, তবে আপনার ভিসা স্থগিত করা হবে। আপনি যদি আপনার অবস্থান করার সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে
অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করতে না পারেন, তবে অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ না করা পর্যন্ত আইনানুগ উপায়ে থাকার জন্য আপনাকে
আরেকটি ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
আপনাকে আপনার নিয়োগকারীর সাথে আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান
বিভাগ মৌসুমি কর্মীদেরকে কাজ করার অব্যাহত সুযোগ প্রদান করতে এবং তাদের নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে
অনুমোদিত নিয়োগকারীদের সাথে কাজ করছে।
আপনি যদি দর্শনার্থী ভিসা বা অন্য আরেকটি ভিসার শর্ত পূরণ করতে না পারেন, তবে আপনি COVID-19 পেন্ডেমিক
ইভেন্ট ভিসার জন্য যোগ্য হতে পারেন।
আপনি কেনো অন্য আরেকটি ভিসার শর্ত পূরণ করতে পারছেন না তার জন্য আপনার কারণ দর্শানোর প্রয়োজন হবে। এর
সমর্থনে আপনাকে এমন বিবৃতি ও প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেখানে দেখা যাবে যে, পুনরায় ভিসার আবেদনের চার্জ
(VAC) পরিশোধ করার জন্য আপনার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

কোয়ারেন্টিনের জন্য যা যা আবশ্যক
সকল ভিসাধারীকে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব ও সেলফ-আইসোলেশন সহ COVID-19-এর সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে
হবে।
COVID-19-এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে কৃষিখাতে কর্মরত সকল অস্থায়ী ভিসাধারীর কোয়ারেন্টিন ও সেলফআইসোলেশনের চাহিদা পূরণ করার জন্য স্টেট ও টেরিটরি সরকারগুলো দায়বদ্ধ।
ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স স্টেট ও টেরিটরি সরকারগুলোর কাছ থেকে রেফারেল গ্রহণ করে থাকে, যেন গণ
স্বাস্থ্য ও কোয়ারেন্টিন আইন মানেন না এমন ভিসাধারীদেরকে ভিসা বাতিলকরণের জন্য বিবেচনা করা যায়, যেখানে তারা
একটি অগ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্য ঝুুঁকি সৃষ্টি করে।
প্রতিটি স্টেট ও টেরিটরির আইনকানুন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নলিখিত লিংকগুলোতে পাওয়া যাবে:


অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি (ACT) - https://www.health.act.gov.au/



নিউ সাউথ ওয়েলস (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



ভিক্টোরিয়া (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



কুইন্সল্যান্ড (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/



ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



সাউথ অস্ট্রেলিয়া (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



নর্দার্ন টেরিটরি (NT) - https://health.nt.gov.au/



তাসমানিয়া (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

যেসকল ভিসাধারী আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছেন
আপনি যদি নিজেরখরচ চালাতে সক্ষম না হন, তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে দেশে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত
করা।
আপনি যদি আপনার বসবাসের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতে না পারেন, তবে 2019-20 আর্থিক বছরে আপনি সর্বোচ্চ
$10,000 পর্যন্ত আপনার অস্ট্রেলিয়ান সুপারঅ্যানুয়েশন কর-মুক্ত সুবিধা পেতে পারেন।

