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 19-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 

 من یک ویزای گروه ویژه دارم

 ھا و استرالیایی ھا تمھیداتی دارند کھ بموجب آنھا ما می توانیم در کشورھای یکدیگر اقامت داشتھ باشیم و کار کنیم. نیوزیلندی

 آیا می توانم در استرالیا بھ حمایتی دسترسی داشتھ باشم؟

نیوزیلند ھستید و واجد سایر شرایط ھستید، شما واجد شرایط تمام پرداختی ھای  SCVاگر شما یک شھروند حفاظت شده 
 خواھید بود. Job Keeperو  Job Seekerرفاھی از جملھ پرداختی ھای 

ھستید، شما ھنوز از طریق کارفرمای  TY۴۴۴نیوزیلند نیستید و دارای یک ویزای  SCVاگر شما یک شھروند حفاظت شده 
 خواھید بود. Job Keeperداختی ھای خود واجد شرایط پر

 یک شھروند حفاظت شده نیوزیلند کیست؟

 نیوزیلند است اگر در یکی از گروه ھای زیر قرار گیرد: SCVیک فرد یک شھروند حفاظت شده 

  در استرالیا باشد ٢٠٠١فوریھ  ٢۶در 
  تماه در استرالیا بوده اس ١٢سال قبل از این تاریخ برای مدت  ٢در مدت درست 
  از سوی ٢٠٠۴فوریھ  ٢۶قبل از ،Services Australia  بھ عنوان دارنده حفاظت شدهSCV .ارزیابی شده باشد 

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
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در دسترس  Services Australiaاز طریق وبسایت  SCVاطالعات و توصیھ ھای بیشتر در مورد دارندگان حفاظت شده 
 است.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder

	آزمایش و درمان کووید-19
	من یک ویزای گروه ویژه دارم
	آیا می توانم در استرالیا به حمایتی دسترسی داشته باشم؟
	یک شهروند حفاظت شده نیوزیلند کیست؟


