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 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 

 من یک ویزای تعطیالت در حال کار دارم

در استرالیا را « کار مشخص شده»اما اگر شما سه یا شش ماه از  ( قابل تمدید نیستند.WHMویزاهای تعطیالت در حال کار )
 تقاضا کنید. WHMتکمیل کرده اید، ممکن است بتوانید برای یک ویزای دوم یا سوم 

 شده مراجعه کنید. شرایط کار مشخصبرای اطالعات بیشتر به قسمت 

در بخش های  ۱۹-( اکنون می توانند کارهای بسیار مهم مربوط به کوویدWHMsدارندگان ویزاهای تعطیالت در حال کار )
برای تقاضا « کار مشخص شده»به عنوان  ٢٠٢٠ژانویه  ۳۱ی در هر نقطه از استرالیا را پس از مراقبت سالمت و پزشک
 مراجعه کنید. آخرین اخباربرای اطالعات بیشتر به قسمت  حساب کنند. WHMبرای ویزای دوم یا سوم 

کار نمی کنید، شما باید برای  ۱۹-نیستید و در یک بخش مهم برای کووید WHMاگر واجد شرایط یک ویزای دوم یا سوم 
 این به شما اجازه خواهد داد تا به طور قانونی بمانید تا زمانی که بتوانید به کشور خود برگردید. یک ویزای دیگر تقاضا کنید.

اقبت سالمت و پزشکی، مراقبت سالمندان و معلوالن و مراقبت از کودکان بخش های بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، مر
 هستند. ۱۹-مهم برای کووید

 باشید. (۶٠٠یک ویزای بازدیدکننده )زیرگروه بسته به این که چه شرایطی دارید، ممکن است واجد شرایط 

برای این که یک ویزای جدید بگیرید، باید الزامات مربوط به آن ویزا را برآورده کنید، از جمله هر گونه محدودیت سنی، 
 زبان انگلیسی، سالمت و الزامات شخصیت.

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/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
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 WHMتقاضا برای یک ویزای دوم یا سوم 

( ۴۶٢( یا ویزای کار و تعطیالت )زیرگروه ۴۱۷ممکن است شما واجد شرایط یک ویزای تعطیالت در حال کار )زیرگروه 
 از طریق مراجعه به وبسایت وزارتخانه ببینید آیا واجد شرایط هستید و چطور باید تقاضا کنید: دوم یا سوم باشید.

  (۴۱۷ویزای تعطیالت در حال کار دوم )زیرگروه 
  (۴۱۷ویزای تعطیالت در حال کار سوم )زیرگروه 
  (۴۶٢ویزای کار و تعطیالت دوم )زیرگروه 
  (۴۶٢ویزای کار و تعطیالت سوم )زیرگروه 

 ممکن است شما واجد شرایط دریافت پیش از این که ویزای کنونی شما منقضی شود باید برای یک ویزای جدید تقاضا کنید.
یک ویزای بریجینگ باشید که باعث خواهد شد تا شما قانونی بمانید تا این که در مورد تقاضای ویزای شما تصمیم گرفته 

 شود.

 محدودیت شش ماه کار برای یک کارفرما – ۸۵۴۷شرط ویزای 

دارندگان ویزای تعطیالت در حال کار می توانند در طول اقامت خود در استرالیا هر نوع کاری انجام دهند، اما این معموال 
، مگر این که وزارتخانه اجازه داده باشد که برای همان کارفرما برای مدتی ماه کار برای یک کارفرماست ششمحدود به 

 طوالنی تر از شش ماه کار شود.

دارندگان ویزای تعطیالت در حال کار در بخش های مهم، از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، مراقبت سالمت و پزشکی، 
ن و مراقبت کودکان از سوی وزارتخانه اجازه دارند تا برای یک کارفرما برای مدتی مراقبت سالمندان، مراقبت معلوال
 طوالنی تر از شش ماه کار کنند.

 من در یک بخش مهم کار می کنم

یعنی کشاورزی،  ۱۹-دارندگان ویزای تعطیالت در حال کار که یک پیشنهاد کار دارند یا در بخش های ضروری برای کووید
صنایع غذایی، بهداشت، مراقبت از سالمندان و معلوالن و مراقبت از کودکان مشغول به کار هستند و واجد شرایط یک ویزای 

تقاضا برای ویزا هیچ هزینه  تقاضا کنند. ۱۹-ویزای رویداد همه گیری کوویدنیستند می توانند برای یک  WHMدوم یا سوم 
 ای نخواهد داشت.

در بخش های  ۱۹-( اکنون می توانند کارهای بسیار مهم مربوط به کوویدWHMsدارندگان ویزاهای تعطیالت در حال کار )
برای تقاضا « کار مشخص شده»به عنوان  ٢٠٢٠ژانویه  ۳۱بت سالمت و پزشکی در هر نقطه از استرالیا را پس از مراق

شرایط مشخص شده و  ترین اخبارتازه برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت  حساب کنند. WHMبرای ویزای دوم یا سوم 
 مراجعه کنید. کار

 دارندگان ویزایی که دچار دشواری مالی هستند

 اگر نمی توانید از خودتان حمایت کنید، باید اقدامات الزم برای بازگشت به کشور خود را انجام دهید.

 ۱۹-ویزای رویداد همه گیری کووید

شما رو به پایان است، در بک بخش ضروری کار نمی کنید، به دلیل محدودیت های مسافرتی نمی توانید WHMاگر ویزای 
 ویزای رویدادوانید الزامات یک ویزای دیگر را برآورده کنید، ممکن است هنوز واجد شرایط به کشور خود برگردید و نمی ت

 این می تواند شامل شما باید نشان دهید چرا نمی توانید الزامات یک ویزای دیگر را برآورده کنید. ید.باش ۱۹-همه گیری کووید

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
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/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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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یک اظهارنامه و مدارکی باشد که نشان دهد شما به منابع مالی کافی دسترسی ندارید تا هزینه تقاضا برای یک ویزای دیگر 
(VAC.را پرداخت کنید ) 


