آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد19-
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧدارﯾد و ﯾﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ھﻧوز ﺑﺎﯾد از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺧواھﯾد و آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ١٩-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
دوﻟت ھﺎی اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد ١٩-اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.









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

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐووﯾد ،١٩-ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد .اﯾن
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﻌدی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻣن ﯾﮏ وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر دارم
وﯾزاھﺎی ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر ) (WHMﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳﮫ ﯾﺎ ﺷش ﻣﺎه از »ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ﺷده« در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را
ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم  WHMﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺷراﯾط ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
دارﻧدﮔﺎن وﯾزاھﺎی ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر ) (WHMsاﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-در ﺑﺧش ھﺎی
ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت و ﭘزﺷﮑﯽ در ھر ﻧﻘطﮫ از اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﭘس از  ٣١ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠٢٠ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ﺷده« ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑرای وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم  WHMﺣﺳﺎب ﮐﻧﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﮔر واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم  WHMﻧﯾﺳﺗﯾد و در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﺑرای ﮐووﯾد ١٩-ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد.
ﺑﺧش ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ،ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت و ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣراﻗﺑت ﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﻣﻌﻠوﻻن و ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﮭم ﺑرای ﮐووﯾد ١٩-ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ دارﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده )زﯾرﮔروه  (۶٠٠ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن وﯾزا را ﺑرآورده ﮐﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ،
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺳﻼﻣت و اﻟزاﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾت.
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ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم WHM
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر )زﯾرﮔروه  (۴١٧ﯾﺎ وﯾزای ﮐﺎر و ﺗﻌطﯾﻼت )زﯾرﮔروه (۴۶٢
دوم ﯾﺎ ﺳوم ﺑﺎﺷﯾد .از طرﯾﻖ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﯾد و ﭼطور ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد:





وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر دوم )زﯾرﮔروه (۴١٧
وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺳوم )زﯾرﮔروه (۴١٧
وﯾزای ﮐﺎر و ﺗﻌطﯾﻼت دوم )زﯾرﮔروه (۴۶٢
وﯾزای ﮐﺎر و ﺗﻌطﯾﻼت ﺳوم )زﯾرﮔروه (۴۶٢

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

ﺷرط وﯾزای  – ٨۵۴٧ﻣﺣدودﯾت ﺷش ﻣﺎه ﮐﺎر ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در طول اﻗﺎﻣت ﺧود در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھر ﻧوع ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﻣوﻻ
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺷش ﻣﺎه ﮐﺎر ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﺳت ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﺎن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ
طوﻻﻧﯽ ﺗر از ﺷش ﻣﺎه ﮐﺎر ﺷود.
دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﮭم ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ،ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت و ﭘزﺷﮑﯽ،
ﻣراﻗﺑت ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻣراﻗﺑت ﻣﻌﻠوﻻن و ﻣراﻗﺑت ﮐودﮐﺎن از ﺳوی وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه دارﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ
طوﻻﻧﯽ ﺗر از ﺷش ﻣﺎه ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.

ﻣن در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم
دارﻧدﮔﺎن وﯾزاھﺎی ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎر ) (WHMsاﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-در ﺑﺧش ھﺎی
ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت و ﭘزﺷﮑﯽ در ھر ﻧﻘطﮫ از اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﭘس از  ٣١ژاﻧوﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ﺷده« ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای
وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم  WHMﺣﺳﺎب ﮐﻧﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺗﻌطﯾﻼت در ﺣﺎل ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﺿروری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای دوم ﯾﺎ ﺳوم
 WHMﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوﻗت )زﯾرﮔروه  (۴٠٨ﺷﺎﺧﮫ روﯾداد
ﺗواﻓﻖ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ )وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد (١٩-ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧد .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای وﯾزا ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ای ﻧﺧواھد
داﺷت.
اﯾن وﯾزا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن اداﻣﮫ دھﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

دارﻧدﮔﺎن وﯾزاﯾﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر دﺷواری ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺧودﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻋﮭده ﻣﺧﺎرج اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرآﯾﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ٢٠٢٠-٢٠١٩ﺑﮫ ﺗﺎ  ١٠ھزار
دﻻر از ذﺧﯾره ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧود ﮐﮫ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﻣورد دﺳﺗرﺳﯽ زودھﻧﮕﺎم ﺑﮫ ذﺧﯾره ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد١٩-
اﮔر وﯾزای  WHMﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ اﻧﻘﺿﺎء اﺳت ،در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد و واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧوز واﺟد ﺷراﯾط وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد-
 ١٩ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻟزاﻣﺎت ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر را ﺑرآورده ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ و
ﻣدارﮐﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ) (VACرا
ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.
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