کارگر فصلی
آزمایش و درمان کووید۱۹-
حتی اگر ویزا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید ،شما باید از دستورالعمل های بهداشتی پیروی کنید .اگر احساس ناخوشی دارید،
کمک پزشکی بخواهید و آزمایش کووید ۱۹-بدهید.
دولت های ایالت ها و قلمروها به طور رایگان آزمایش کووید ۱۹-و درمان ارائه می دهند.









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

من یک کارگر فصلی یا بخشی از برنامه کار پاسیفیک هستم
دارندگان ویزای زیرگروه  ۴۰۳در برنامه کار پاسیفیک
شما می توانید برای یک ویزای دیگر زیرگروه  ۴۰۳در برنامه کار پاسیفیک اقدام کنید ،درصورتی که شما و کارفرمای شما توسط وزارت امور
خارجه و بازرگانی استرالیا برای شرکت در این برنامه تایید شده باشید.

دارندگان زیرگروه  ۴۰۳در برنامه کارگر فصلی
ویزای شما قابل تمدید نیست .اما دولت استرالیا تمهیدات جدیدی را برای افرادی به اجرا گذاشته است که در بخش های ضروری برای پاسخ به کووید-
 ۱۹کار می کنند.
شما ممکن است واجد شرایط ویزای فعالیت موقت (زیرگروه  )۴۰۸شاخه رویداد تایید شده دولت استرالیا (ویزای رویداد همه گیری کووید )۱۹-باشید،
اگر:





ویزای شما در مدت  ۲۸روز یا کمتر منقضی می شود
ویزای شما قبال منقضی شده است ولی بیشتر از  ۲۸روز از انقضای آن نگذشته است
شما نمی توانید استرالیا را ترک کنید
شما در یک بخش ضروری برای کووید ۱۹-یعنی مراقبت بهداشتی ،مراقبت سالمندان و معلوالن ،مراقبت کودکان ،کشاورزی و یا صنایع
غذایی کار می کنید.

این ویزا به شما اجازه می دهد به طور قانونی در استرالیا بمانید و به کار کردن ادامه دهید تا به کشورتان برگردید .همین تهمیدات برنامه کارگر فصلی
و برنامه کارگر پاسیفیک ،از جمله آنهایی که مربوط به کارفرمایان است ،در مورد ویزای جدید نیز اعمال خواهد شد.

کار کردن برای یک کارفرمای دیگر
کارگران برنامه کارگر فصلی یا برنامه کارگر پاسیفیک معموال اجازه دارند فقط برای یک اسپانسر /کارفرمای تایید شده کار کنند ،مگر این که وزارت
کشور به شما اجازه تغییر دهد.
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در طول کووید ،۱۹-شما می توانید اسپانسرها/کارفرمایان تایید شده خود را تغییر دهید .اگر شما می خواهید اسپانسرها/کارفرمایان تایید شده خود را
تغییر دهید ،کارفرمای شما باید با یکی از موارد زیر تماس بگیرد:



وزارت آموزش ،مهارت ها و اشتغال ،اگر کارگر فصلی باشید
وزارت امور خارجه و بازرگانی ،اگر شما در برنامه کار پاسیفیک کار می کنید

تحت این تمهیدات موقت ،کارفرمایان هنوز ملزم هستند تا از تمام قوانین مربوطه محل کار استرالیا پیروی کنند و شما همچنان همان حقوقی را تحت
قانون محل کار استرالیا خواهید داشت که تمام سایر کارکنان دارند.

شرط ویزای ( ۸۵۰۳عدم اقامت بیشتر)
در مورد زیرگروه  ۴۰۳در برنامه کارگر فصلی ،در دوره کووید ،۱۹-شرط ( ۸۵۰۳عدم اقامت بیشتر) که برای ویزای شما تعیین شده است به طور
خودکار لغو خواهد شد تا شما بتوانید برای ویزای رویداد همه گیری کووید ۱۹-اقدام کنید.
نیاز نیست شما برای لغو شرط  ۸۵۰۳تقاضا کنید.

دوره های اقامت روی ویزاهای موجود
دوره اقامت روی یک ویزای موجود نمی تواند تمدید شود .اگر شما در پایان دوره اقامت خود هنوز در استرالیا باشید ،ویزای شما منقضی خواهد شد.
اگر نمی توانید قبل پایان دوره اقامت خود استرالیا را ترک کنید ،باید برای یک ویزای جدید درخواست کنید تا بتوانید به طور قانونی در استرالیا بمانید.
شما باید در مورد شرایط خود با کارفرمایتان صحبت کنید .وزارت آموزش ،مهارت ها و اشتغال استرالیا در حال همکاری با کارفرمایان تایید شده
است تا به کارگران فصلی کار ادامه دار بدهد و اطمینان حاصل کند که آنها ایمن هستند و حمایت می شوند.
ممکن است شما واجد شرایط دریافت ویزای رویداد همه گیری کووید ۱۹-باشید ،اگر نتوانید الزامات مربوط به ویزاهای دیگر از جمله ویزای
بازدیدکننده را رعایت کنید.
شما باید نشان دهید نمی توانید الزامات یک ویزای دیگر را برآورده کنید .این می تواند شامل یک اظهارنامه و مدرکی باشد که نشان دهد شما به منابع
مالی الزم دسترسی ندارید که بتوانید یک هزینه دیگر تقاضای ویزا ( )VACرا پرداخت کنید.

الزامات قرنطینه
تمام دارندگان ویزا باید تمهیدات بهداشتی کووید ۱۹-را رعایت کنند ،از جمله فاصله گیری اجتماعی و قرنطینه.
دولت های ایالت ها و قلمروها مسئول الزامات قرنطینه برای دارندگان ویزایی هستند که در بخش کشاورزی کار می کنند تا شیوع کووید ۱۹-مدیریت
شود.
وزارت کشور استرالیا ارجاعات دولت های ایالت ها و قلمروها را می پذیرد تا دارندگان ویزایی که از قوانین بهداشت عمومی و قرنطینه پیروی نمی
کنند در صورت ایجاد تهدید سالمت غیر قابل قبول برای لغو ویزایشان مورد بررسی قرار گیرند.
اطالعات مربوط به قوانین ایالت ها و قلمروها از طریق لینک های زیر در دسترس است:









قلمروی پایتخت استرالیا (https://www.health.act.gov.au/ )ACT
نیوساوت ولز ( https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx )NSW
ویکتوریا (https://www.dhhs.vic.gov.au/ )VIC
کوئینزلند (https://www.health.qld.gov.au/ )QLD
وسترن استرالیا (https://www.health.wa.gov.au/ )WA
ساوت استرالیا (https://www.sahealth.sa.gov.au/ )SA
قلمروی شمالی (https://health.nt.gov.au/ )NT
تاسمانیا (https://dhhs.tas.gov.au/ )TAS
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دارندگان ویزایی که دچار دشواری مالی شده اند
اگر نمی توانید از خود حمایت کنید ،باید اقدامات الزم برای بازگشت به کشور خود را انجام دهید.
اگر نمی توانید هزینه های فوری زندگی خود تامین کنید ممکن است در سال مالی  ۲۰۲۰-2019بتوانید تا  ۱۰هزار دالر معاف از مالیات از ذخیره
بازنشستگی خود برداشت کنید.
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