শিক্ষার্থী (স্টড
ু েন্ট) ভিসা
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।
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তাসমানিয়া



ভিক্টোরিয়া



ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া

আমার একটি শিক্ষার্থী (স্টড
ু েন্ট) ভিসা রয়েছে
যেসকল ক্ষেত্রে COVID-19 এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া বা অনলাইন শিক্ষণ ব্যবহার করার
মতো ভিসার শর্তাবলী পূরণ করা সম্ভব হয়নি সেখানে শিক্ষার্থী ভিসার শর্তাবলীতে একটি নমনীয় ভূমিকা নেওয়া হয়েছে।
যদি আপনার অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা শেষ হয়ে আসে এবং আপনি অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম না হন, তবে আপনার
শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আপনাকে আরেকটি ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইনের অধীনে শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।
আপনাকে একটি নতুন ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে যদি:


আপনি স্বদেশে ফিরে যেতে না পারেন এবং আপনার ভিসার মেয়াদ শেষের দিকে থাকে বা



আপনার কোর্স সম্পন্ন করার জন্য অস্ট্রেলিয়াতে আপনাকে আরও কিছুদিন থাকতে হয়।

যদি অস্ট্রেলিয়াতে আপনার পড়াশোনা অব্যাহত থাকে, তবে আপনার বিদ্যমান শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয়
সপ্তাহ পূরব
্ ে আপনাকে একটি নতুন শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
যদি আপনার অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা শেষের দিকে থাকে, কিন্তু আপনি অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করতে না পারেন, তবে আপনার
শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আপনাকে আরেকটি ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
আপনার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, আপনি একটি দর্শনার্থী ভিসার (সাব-ক্লাস 600) জন্য যোগ্য হতে পারেন।
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কিছু সেবা প্রভাবিত হতে পারে এবং অনেকগুলো সেবা দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। এতে
অন্তর্ভুক্ত আছে মেডিক্যাল পরীক্ষা করেন এমন প্যানেল ডাক্তারবৃন্দ, ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার ফ্যাসিলিটি এবং
বায়োমেট্রিক সংগ্রহ কেন্দ্র। যখন এই সেবাগুলো উপলভ্য নয়, অনেক আবেদনকারী ভিসার প্রয়োজনীয়তাগুলো পূরণ
করতে পারবেন না। পরীক্ষা সম্পন্ন করতে এবং অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করতে শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে।
আপনি যদি বর্তমান ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে একটি নতুন ভিসার আবেদন করে থাকেন, তবে সকল পূর্বশর্ত পূরণ
করার সময় বৈধ থাকার জন্য আপনি একটি ব্রিজিং ভিসা পেতে পারেন।

একটি শিক্ষার্থী ভিসা নিয়ে কাজ করা
যদি আপনার কোর্স ‘সেশনের বাইরে’ থাকে
যদি আপনার কোর্স ‘সেশনের বাইরে’ রয়েছে বলে বিবেচিত হয় তাহলে আপনি অবাধ সময় ধরে কাজ করতে পারবেন। নির্ধারিত
কোর্স বিরতি চলাকালে বা কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময় অনুসারে তাদের কোর্স শেষ করে নিলে ঐ কোর্সকে
‘সেশনের বাইরে’ বলে বিবেচনা করা হয়।
যদি আপনি গবেষণা বা ডক্টরেট কোর্সের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত হন
যদি আপনি গবেষণা বা ডক্টরেট কোর্সের মাধ্যমে মাস্টার্স অধ্যয়ন শুরু করেন তাহলে আপনি অবাধ সময় ধরে কাজ করতে
পারবেন।
যদি আপনার কোর্স বিলম্বিত হয়
যদি আপনার কোর্স বিলম্বিত হয় তাহলে আপনি প্রতি দুই সপ্তাহে 40 ঘণ্টার উপরে কাজ করতে পারবেন।
শিক্ষার্থী ভিসাধারীদের জন্য অস্থায়ীভাবে কাজের সময়সীমা শিথিলকরণ
কিছু কিছু শিক্ষার্থী ভিসাধারীকে সাময়িকভাবে প্রতি দুই সপ্তাহে 40 ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করার জন্য সাময়িকভাবে
অনুমতি দেওয়া হয়েছে যদি তারা;


স্বাস্থ্য খাতে নিযুক্ত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো কোর্সে নিবন্ধিত (যেমন- নার্সিং বা মেডিসিন) এবং
COVID-19 দূরীকরণের প্রচেষ্টাতে সহায়তা করার জন্য একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দ্বারা নির্দেশনাপ্রাপ্ত হয়



কোনো অনুমোদিত প্রোভাইডার বা কমনওয়েলথ কর্তৃক অর্থায়িত বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিচর্যা সেবা
প্রোভাইডারের মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকে



কোনো নিবন্ধিত জাতীয় প্রতিবন্ধী বিমা প্রকল্প (National Disability Insurance Scheme) প্রোভাইডার
দ্বারা নিযুক্ত হয়।

শুধুমাত্র এই খাতগুলোতে কাজ করেন এমন শিক্ষার্থী ভিসাধারীর জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রযোজ্য হয়। শিক্ষার্থী
ভিসাধারীদের জন্য কর্মঘণ্টার সাময়িক শিথিলতা দেখুন।
বয়স্ক মানুষদের সেবা প্রোভাইডারদের আরও জানার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ (Department of Health)-এর কাগজপত্র দেখা
উচিত। নিবন্ধিত জাতীয় প্রতিবন্ধী বিমা প্রকল্প (National Disability Insurance Scheme) প্রদানকারীদের আরও
তথ্যের জন্য NDIS কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কাগজপত্র দেখা উচিত।
তারপরও নিয়োগকারীদেরকে অস্ট্রেলিয়ার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত সকল আইনকানুন মেনে চলতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার
কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত আইনের অধীনে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ বিদেশী কর্মীদের অন্য সকল কর্মীর মতো একই
অধিকার রয়েছে।

অস্টর
্ েলিয়ায় পড়াশোনার শর্তসমূহ
ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক অধিদপ্তর) পড়াশোনার শর্তসমূহের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে না।
আপনাকে আপনার শিক্ষা প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
অনুগ্রহ করে নমনীয় সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত যৌথ TEQSA এবং ASQA বিবৃতি দেখুন।
ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ফলে যেসকল ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর জন্য অনলাইনে অধ্যয়নের সুযোগ নেওয়ার জন্য
আক্রান্ত টার্শিয়ারি/উচ্চতর শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যাশনাল কোড (National Code)-এর শর্ত দেখুন।

বিভাগকে অবহিত করা
আপনি দেশে ফিরলে বা আপনার পড়াশোনার পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে বিভাগকে অবহিত করার প্রয়োজন নেই।
অন্য কোনো ভিসার আবেদন জমা না দেওয়া পর্যন্ত বা আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ভিসা বৈধ
থাকবে। আপনি বাড়ি ফিরে গেলে বা পড়াশোনা পিছিয়ে দিলেও আপনার ভিসার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

যে সকল শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে
অস্ট্রেলিয়ায় নিজের খরচ চালানোর জন্য আপনাকে পারিবারিক সহায়তা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন কাজ এবং আপনার
নিজস্ব সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করার জন্য উৎসাহিত করা যাচ্ছে।

আপনি যদি নিজের খরচ চালাতে সক্ষম না হন, তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার
বন্দোবস্ত করা। সকল শিক্ষার্থী ভিসার একটি শর্ত হলো, ভিসাধারীদের অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন সময় নিজের আর্থিক
চাহিদা পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকতে হবে।
12 মাসের বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে এমন শিক্ষার্থীরা যদি আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকে, তবে তারা তাদের কিছু
অস্ট্রেলিয়ান সুপারঅ্যানুয়েশন সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন।
অনুগ্রহ করে দ্রুত সুপারঅ্যানুয়েশন সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ান টেক্সেশন অফিস-এর ওয়েবপেজ দেখুন
COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসা
যদি আপনার শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ আগামী অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, আপনি বর্তমানে দেশি ফিরে যেতে
সক্ষম না হন এবং আপনি অন্য আরেকটি ভিসার পূর্বশর্ত পূরণ করতে না পারেন, তবে আপনি টেম্পোরারি অ্যাক্টিভিটি
(সাব-ক্লাস 408) অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ডোর্সড ইভেন্ট স্ট্রিম (Australian Government Endorsed Event
stream) (COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসা)-এর 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।

