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-এsর 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।

পরী া
িবষয়ক

আমার এক ট ওয়ািকং হিলেড মকার (Working
Holiday Maker) িভসা আেছ
ওয়ািকং হিলেড মকার (WHM) িভসার ময়াদ বৃ করা যায় না। তেব, আপিন যিদ অে িলয়ােত
িতন বা ছয় মােসর 'সুিনিদ কাজ' স
কের থােক, তেব আপিন হয়ত ি তীয় বা তৃতীয় WHM
িভসার জন আেবদন করেত স ম হেবন।
আরও তেথ র জন িনিদ কােজর শত দখুন।
31 জানুয়াির 2020 তািরেখর পর থেক ওয়ািকং হিলেড মকাররা (WHM) অে িলয়ার যেকােনা
জায়গায় া েসবা ও িচিকৎসা খােত গৃহীত
পূণ COVID-19 কাজেক ি তীয় বা তৃতীয় WHM
িভসার
ে আেবদন করার জন ‘িনিদ কাজ’ িহসােব িবেবচনা করেত পাের। আেরা তেথ র
জন সা িতক খবর দখুন।
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আপিন যিদ ি তীয় বা তৃতীয় WHM িভসার জন যাগ না হন এবং আপিন যিদ COVID-19-এর
জন
পূণ কােনা খােত কাজ না কেরন, তেব আপনােক আেরক ট িভসার জন আেবদন
করেত হেব। এ ট আপনােক েদেশ িফের না যাওয়া পয
বধ থাকার সুেযাগ দেব। কৃিষ, খাদ
য়াজাতকরণ, া েসবা এবং িচিকৎসা, বয় ও িতব ী পিরচযা এবং িশ পিরচযা হেলা
COVID-19-এর জন
পূণ খাতসমূহ।
আপনার পিরি িতর উপর িভি
হেত পােরন।

কের, আপিন এক ট দশনাথ িভসার (সাব- াস 600) জন

নতন িভসা পাওয়ার জন আপনােক অবশ ই বয়সসীমা, ইংের জ ভাষা, া
েয়াজনীয়তাসহ এই িভসার পূবশত েলা পূরণ করেত হেব।

এবং চাির

যাগ

ক

ি তীয় বা তৃ তীয় WHM িভসার জন আেবদন
আপিন এক ট ি তীয় বা তৃতীয় ওয়ািকং হিলেড (সাব- াস 417) িভসা বা ওয়াক অ া হিলেড
(সাব- াস 462) িভসার জন উপযু হেত পােরন। আপিন উপযু িক না এবং িকভােব আেবদন
করেত হয় তা িডপাটেমে র ওেয়বসাইেট দখুন:





সেক ওয়ািকং হিলেড (সাব- াস 417) িভসা
থাড ওয়ািকং হিলেড (সাব- াস 417) িভসা
সেক ওয়াক অ া হিলেড (সাব- াস 462) িভসা
থাড ওয়াক অ া হিলেড (সাব- াস 462) িভসা

আপনার বতমান িভসার ময়াদ শষ হওয়ার আেগ আপনােক অবশ ই নতন িভসার জন আেবদন
করেত হেব। আপনােক এক ট ি জং িভসা মঞ্জুর করা হেত পাের, যা আপনার িভসার
আেবদেনর উপর িস া না আসা পয অে িলয়ায় বধভােব থাকেত সহায়তা করেব।

িভসার শত 8547 - একজন িনেয়াগকতার সােথ ছয় মােসর কােজর
সীমাব তা
ওয়ািকং হিলেড মকাররা অে িলয়ায় থাকাকালীন যেকােনা ধরেনর কাজ করেত পারেবন, তেব
সাধারণভােব এ ট যেকােনা একজন িনেয়াগকারীর সােথ ছয় মােসর কােজর মেধ সীমাব থােক,
যিদ না িবভাগ সই একই িনেয়াগকারীর সােথ ছয় মােসর বিশ সময় ধের কাজ করার অনুমিত
িদেয় থােক।
কৃিষ, খাদ
য়াজাতকরণ, া েসবা ও িচিকৎসা, বয় ও িতব ী পিরচযা এবং িশ
পিরচযার মেতা
পূণ খাতসমূেহ কাজ করা ওয়ািকং হিলেড মকারেদর জন িবভােগর কাছ
থেক একই িনেয়াগকারীর সােথ ছয় মােসর বিশ সময় ধের কাজ করার অনুমিত রেয়েছ।

আিম এক ট

পূণ খােত কাজ কির

31 জানুয়াির 2020 তািরেখর পর থেক ওয়ািকং হিলেড মকাররা (WHM) অে িলয়ার যেকােনা
জায়গায় া েসবা ও িচিকৎসা খােত গৃহীত
পূণ COVID-19 স িকত কাজেক ি তীয় বা
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তৃতীয় WHM িভসার
ে আেবদন করার জন ‘িনিদ কাজ’ িহসােব গণনা করেত পাের। আেরা
তেথ র জন সা িতক খবর দখুন।
যসকল ওয়ািকং হিলেড মকার এই
পূণ খাত েলােত কাজ কেরন িক ি তীয় বা তৃতীয়
WHM-এর জন উপযু নন এবং েদেশ িফের যেত পারেছন না, তারা এক ট অ ায়ী কায ম
িভসার (সাব- াস 408) অে িলয়ান গভনেম এে াসড অ াি েম ইেভ ি ম (COVID-19
প ািমক ইেভ িভসা) জন আেবদন করেত পােরন। িভসার আেবদেনর জন কােনা খরচ
থাকেব না।
এই িভসা আপনােক অে
রাখার অনুমিত দেব।

িলয়ায় থাকার এবং আপিন েদেশ িফের না যাওয়া পয

কাজ অব াহত

আরও তেথ র জন িনিদ কােজর শত দখুন।

যসকল িভসাধারী আিথক অসুিবধার মেধ আেছন
আপিন যিদ িনেজর খরচ চালােত স
বে াব করা।

ম না হন, তেব আপনার উিচত হেব দেশ িফের যাওয়ার

আপিন যিদ আপনার বঁেচ থাকার াথিমক চািহদা পূরণ করেত না পােরন, তেব 2019-20 আিথক
বছের আপিন সেবা $10,000 পয আপনার অে িলয়ান সুপারঅ ানুেয়শন কর-মু সুিবধা
পেত পােরন।
অনু হ কের ত
ু সুপারঅ ানুেয়শন সুিবধা নওয়ার ব াপাের অে
ওেয়বেপজ দখুন

COVID-19 প

ািমক ইেভ

িলয়ান টে শন অিফস-এর

িভসা

যিদ আপনার WHM িভসার ময়ােদা ীেণর সময় চেল আেস, আপিন যিদ কােনা
পূণ খােত
কাজ না কেরন, মেণর উপর িনেষধা ার কারেণ আপিন যিদ দেশ িফের যেত স ম না হন
এবং আপিন যিদ অন আেরক ট িভসার শত েলা পূরণ করেত না পােরন, তবুও আপিন COVID19 প ািমক ইেভ িভসার জন যাগ হেবন। আপিন কন অন আেরক ট িভসার শত পূরণ
করেত পারেছন না তার জন আপনার কারণ দশােনার েয়াজন হেব। এর সমথেন আপনােক
এমন িববৃিত ও মাণ অ ভ করেত হেব যখােন দখা যােব য, অন িভসার আেবদেনর চাজ
(VAC) পিরেশাধ করার জন আপনার কােছ পযা অথ নই।
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