
 
 
 
 
 

  

 

 ۱۹-آزمایش و درمان کووید

حتی اگر شما  ویزای استرالیا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید، هنوز باید از دستورالعمل های مربوط 
 را انجام دهید. ۱۹-اگر احساس ناخوشی می کنید، کمک پزشکی بخواهید و آزمایش کووید به سالمت پیروی کنید.

 و درمان ارائه می دهند. ۱۹-دولت های ایالت ها و قلمروها به طور رایگان آزمایش کووید

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

( یا ویزای موقت کار ۴۸۲من یک ویزای موقت کمبود مهارت )زیرگروه 
 ( دارم۴۵۷)مهارتی()زیرگروه 

کارشان متوقف شده است ولی برکنار نشده اند،  ۱۹-که به دلیل کووید ۴۵۷دارندگان ویزای موقت کمبود مهارت و زیر گروه 
 داشت تا ویزای شما را طبق تمهیدات عادی تمدید کنند.کسب و کارها این فرصت را خواهند  یک ویزای معتبر خواهند داشت.

کسب و کارها می توانند ساعت های کاری شما را کاهش دهند بدون این که شما شرایط ویزای خود را نقض کرده باشید یا 
 کسب و کار تعهدات خود را به عنوان یک کارفرما نقض کرده باشد.

 اید پیش رو داریدگزینه هایی که اگر کار خود را از دست داده 

روز یک کارفرمای دیگر پیدا کنید و یا در صورت  ۶۰اگر برکنار شده اید و در حال حاضر بیکار هستید، شما باید ظرف 
 امکان، اقدامات الزم برای ترک استرالیا را انجام دهید.

که الزم باشد از توصیه های سالمت اگر نمی توانید به کشور خود برگردید، شما باید یک ویزای معتبر داشته باشید و هر جا 
 استرالیا پیروی کنید.

مراقبت سالمت، مراقبت  –کار می کنند  ۱۹-دارندگان ویزای موقت کار که در حال حاضر در بخش های مهم برای کووید
ویزای فعالیت موقت )زیرگروه ممکن است واجد شرایط دریافت یک  –سالمندان و معلوالن، مراقبت کودکان و صنایع غذایی 

 .باشند (۱۹-( شاخه رویداد توافق تایید شده دولت استرالیا )ویزای رویداد همه گیری کووید۴۰۸

 

 

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/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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 ۱۹-ویزای رویداد همه گیری کووید

اگر ویزای کار موقت شما رو به انقضاء است، در یک بخش مهم کار نمی کنید، به دلیل محدودیت های مسافرتی نمی توانید 
به کشور خود برگردید و واجد شرایط یک ویزای دیگر نیستید، ممکن است هنوز واجد شرایط ویزای رویداد همه گیری 

 باشید. ۱۹-کووید

این می تواند شامل یک اظهارنامه و مدارکی  شما باید نشان دهید چرا نمی توانید الزامات یک ویزای دیگر را برآورده کنید.
( را پرداخت VACباشد که نشان می دهد شما به منابع مالی کافی دسترسی ندارید تا هزینه تقاضا برای یک ویزای دیگر )

 کنید.

 


