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 ١٩-آزمایش و درمان کووید

حتی اگر شما ویزای استرالیا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید، ھنوز باید از دستورالعمل ھای مربوط 
 را انجام دھید. ١٩-کمک پزشکی بخواھید و آزمایش کوویدبھ سالمت پیروی کنید.  اگر احساس ناخوشی می کنید، 

 ارائھ می دھند. ١٩-دولت ھای ایالت ھا و قلمروھا بھ طور رایگان آزمایش و درمان کووید

  قلمروی پایتخت استرالیا 
 نیوساوت ولز 
 قلمروی شمالی 
 کوئینزلند 
 ساوت استرالیا 
  تاسمانیا 
  ویکتوریا 
 وسترن استرالیا 

 

و  ۴٩١، ۴٨٩(زیرگروه ھای من یک ویزای (موقت) مھارتی ریجنال 
 ) دارم۴٩۴

این ھا ویزاھای موقت ھستند کھ ممکن است مسیری برای اقامت دائم را پیش روی کارگران ماھری بگذارند کھ می خواھند 
 در مناطق ریجنال استرالیا زندگی و کار کنند.

دسترسی داشتھ باشند تا بھ اقتصادھای  این ویزاھا از جوامع وکسب و کارھای ریجنال حمایت می کنند تا بھ مھاجران ماھر
 ریجنال کمک شود و مھاجران و خانواده ھای آنھا تشویق شوند در جوامع ریجنال استرالیا اسکان پیدا کنند.

 ١٩-تخفیف ھای ویزای کووید

ایط کھ ) واجد شر٨٨٧در اختیار متقاضیان ویزای مھارتی ریجنال (زیرگروه  ١٩-، تخفیف ھای کووید٢٠٢٠سپتامبر ١٩از 
قرار گرفتھ باشند، مانند بستھ بودن مرزھا، محدودیت ھای اعمال شده در  ١٩-ممکن است تحت تاثیر عواقب ھمھ گیری کووید

 مورد کسب و کارھا و رکود اقتصادی قرار خواھد گرفت.

 مراجعھ کنید. )٨٨٧ویزای مھارتی ریجنال (زیر گروه بھ قسمت  ١٩-برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تخفیف ھای کووید

 

 دارندگان ویزایی کھ دچار دشواری مالی ھستند

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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 اگر نمی توانید از خودتان حمایت کنید، باید اقدامات الزم برای بازگشت بھ کشور خود را انجام دھید.
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