COVID-19 পরী

া এবং িচিকৎসা

আপনার কােছ যিদ িভসা না থােক বা আপিন আপনার িভসার অব া স েক িন ত না থাকেলও
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 িবেশষ
আেছ

পরী া
িবষয়ক

িণর (Special Category) িভসা

িনউ জল া এবং অে িলয়ােত বসবাসকারীেদর এমন ব ব া রেয়েছ যার মাধ েম আমরা
েত েক এেক অপেরর দেশ বসবাস করেত এবং কাজ করেত পাির।

আিম িক অে

িলয়ায় কােনা ধরেনর সহায়তা পেত পাির?

আপিন যিদ সুরি ত SCV িনউ জল াে র নাগিরক হেয় থােকন এবং যাগ তার অন ান শত েলা
পূরণ কেরন, তেব আপিন চাকির ত াশী (Job Seeker) এবং চাকিরদাতা (Job Keeper)
পেম সহ সকল কল াণমূলক পেম পাওয়ার যাগ হেবন।
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আপিন যিদ সুরি ত SCV িনউ জল াে র নাগিরক না হেয় থােকন এবং যিদ আপনার এক ট
TY444 িভসা থােক, তবুও আপিন আপনার িনেয়াগকারীর মাধ েম চাকিরদাতার (Job Keeper)
পেমে র জন যাগ হেবন।

সুরি

ত িনউ জল াে

র নাগিরক কী?

একজন ব
সুরি ত SCV িনউ জল াে র নাগিরক হেবন, যিদ িতিন িনেচর যেকােনা এক ট
দেলর অ ভ হন:




26 ফব্ য়াির 2001 তািরখ থেক অে িলয়ায় থােকন
এই তািরেখর ঠক পূেবর 2 বছেরর মেধ 12 মােসর জন অে িলয়ায় থেক থােকন
26 ফব্ য়াির 2004 তািরেখর পূেব সািভেসস অে িলয়া হা ার কতৃক সুরি ত SCV
িহেসেব মূল ািয়ত হেয় থােকন।

সুরি ত SCV হা
যােব।

ার স

েক আরও তথ ও পরামশ সািভেসস অে
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িলয়ার ওেয়বসাইেট পাওয়া
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