অস্থায়ী দক্ষতা স্বল্পতা ভিসা (সাব-ক্লাস 482) বা অস্থায়ী
কর্ম (দক্ষ) ভিসা (সাব-ক্লাস 457)
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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আমার একটি অস্থায়ী দক্ষতা স্বল্পতা ভিসা (সাবক্লাস 482) বা অস্থায়ী কর্ম (দক্ষ)
ভিসা (সাবক্লাস 457) আছে
অস্থায়ী দক্ষতা স্বল্পতা এবং সাব-ক্লাস 457 ভিসাধারী, যাদের COVID-19-এর কারণে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু লে-অফ
(ছাাঁটাই) হয়নি, তারা একটি বৈধ ভিসা বজায় রাখবেন। সাধারণ বন্দোবস্ত অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার ভিসার
মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ পাবে।
ব্যবসায়ীরা আপনার ভিসার শর্তসমূহ ভঙ্গ না করেই অথবা নিয়োগদাতার বাধ্যবাধকতাসমূহ অস্বীকার না করেই আপনার
কর্মঘণ্টা কমাতে পারবেন।

আপনি আপনার চাকরি হারিয়ে ফেললে বিকল্পসমূহ
যদি আপনি চাকরি হারান এবং বর্তমানে বেকার হয়ে থাকেন তবে 60 দিনের মধ্যে আপনাকে অন্য একজন নিয়োগকর্তা খুাঁজে
নিতে হবে অথবা সম্ভবপর ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনি যদি নিজ দেশে ফিরে যেতে না পারেন তবে আপনাকে বৈধ ভিসা বজায় রাখতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে অস্ট্রেলিয়ার
স্বাস্থ্য পরামর্শ মেনে চলতে হবে।
অস্থায়ী কাজের ভিসাধারী যারা বর্তমানে COVID-19-এর গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে কাজ করেন, - স্বাস্থ্য সেবা, বয়স্ক ও
প্রতিবন্ধীর পরিচর্যা, শিশু পরিচর্যা, অথবা কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ - তারা একটি অস্থায়ী কার্যক্রম ভিসার (সাবক্লাস 408) অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ডোর্সড অ্যাগ্রিমেন্ট ইভেন্ট স্ট্রিম (COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসা)
জন্য যোগ্য হতে পারেন।

যেসকল ভিসাধারী আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছেন
আপনার যদি কাজে যাওয়া বন্ধ থাকে কিন্তু ছাাঁটাই না হয়ে থাকেন ও 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।
অনুগ্রহ করে দ্রুত সুপারঅ্যানুয়েশন সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ান টেক্সেশন অফিসেযোগাযোগ করুন

COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসা
যদি আপনার অস্থায়ী কাজের ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের সময় চলে আসে, আপনি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কাজ না
করেন, প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে আপনি যদি দেশে ফিরে যেতে সক্ষম না হন এবং আপনি যদি অন্য আরেকটি
ভিসার চাহিদাগুলো/শর্তগুলো পূরণ করতে না পারেন, তবুও আপনি COVID-19 পেন্ডেমিক ইভেন্ট ভিসার জন্য যোগ্য
হবেন।
আপনি কেন অন্য আরেকটি ভিসার চাহিদা/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।

