Θεώρηση Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων
(υποκατηγορία 482) ή θεώρηση Προσωρινής
Εργασίας (Εξειδικευμένος) (υποκατηγορία 457)
Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο COVID-19
Ακόμα κι αν δεν έχετε θεώρηση ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της θεώρησής σας, πρέπει να
ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και
εξεταστείτε για τη COVID-19.
Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και επικρατειών προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και θεραπευτική αγωγή για τη
COVID-19.
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Είμαι κάτοχος θεώρησης Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων
(υποκατηγορία 482) ή θεώρησης Προσωρινής Εργασίας
(Εξειδικευμένος) (υποκατηγορία 457)
Οι κάτοχοι θεωρήσεων Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων και υποκατηγορίας 457 που τους έχει ανασταλεί η
σύμβαση εργασίας [stood down], αλλά δεν έχουν απολυθεί λόγω COVID-19, θα διατηρήσουν έγκυρη
θεώρηση. Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρατείνουν τη θεώρησή σας σύμφωνα με τις συνήθεις
ρυθμίσεις.
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να μειώσουν τις ώρες εργασίας σας χωρίς να θεωρείστε ότι παραβιάζετε
τους όρους της θεώρησης, ούτε ότι η επιχείρηση παραβιάζει τις εργοδοτικές υποχρεώσεις της.

Επιλογές αν έχετε χάσει τη δουλειά σας
Εάν έχετε απολυθεί και είστε αυτή τη στιγμή άνεργοι, θα χρειαστεί να βρείτε έναν άλλο εργοδότη εντός 60
ημερών ή να κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, όπου αυτό είναι δυνατό.
Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, πρέπει να διατηρήσετε έγκυρη θεώρηση και να
ακολουθήσετε τις υγειονομικές συστάσεις της Αυστραλίας, όπου χρειάζεται.
Οι κάτοχοι θεωρήσεων προσωρινής απασχόλησης που απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμους τομείς
COVID, όπως της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας, παιδικής φροντίδας ή της γεωργίας και
επεξεργασίας τροφίμων, ενδέχεται επίσης να είναι επιλέξιμοι για θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας

[Please select Protective Marking from the Home Tab]

[Please select Protective Marking from the Home Tab]
(Υποκατηγορίας 408) άξονας Εγκεκριμένου Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης (COVID-19
θεώρηση Πανδημικού περιστατικού).

Κάτοχοι θεωρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
Εάν έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας σας, αλλά δεν σας έχουν απολύσει, και δεν μπορείτε να καλύψετε
τα άμεσα έξοδα διαβίωσής σας, ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση έως και $10.000 από την
αυστραλιανή επαγγελματική σύνταξή σας [superannuation], αφορολόγητα, για το οικονομικό έτος 2019-20.
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Αυστραλιανής Εφορίας για την πρόωρη πρόσβαση στην
επαγγελματική σύνταξη

COVID-19 θεώρηση πανδημικού περιστατικού
Εάν η προσωρινή θεώρησή σας εργασίας σας λήγει, δεν εργάζεστε σε κρίσιμο τομέα, δεν μπορείτε να
επιστρέψετε στη χώρα σας λόγω περιορισμών εισόδου και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις
για άλλη θεώρηση, ενδέχεται ακόμα να είστε επιλέξιμοι για COVID-19 θεώρηση Πανδημικού περιστατικού.
Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη θεώρηση. Αυτό θα
μπορούσε να περιλαμβάνει μια δήλωση και αποδεικτικά ότι δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να
μπορέσετε να πληρώσετε ένα επιπλέον τέλος αίτησης θεώρησης (VAC).
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