Visa Kekurangan Keterampilan Sementara
(subkelas 482) atau visa Pekerjaan Sementara
(Keterampilan) (subkelas 457)
Pemeriksaan dan perawatan COVID-19
Walaupun tidak memiliki visa, atau tidak yakin tentang status visa Anda, Anda harus mengikuti arahan
kesehatan masyarakat. Jika merasa tidak sehat, cari bantuan medis dan periksakan diri atas COVID-19.
Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan pemeriksaan dan perawatan COVID-19 gratis.









Teritori Ibukota Australia
New South Wales
Teritori Utara
Queensland
Australia Selatan
Tasmania
Victoria
Australia Barat

Saya memiliki visa Kekurangan Keterampilan Sementara (subkelas 482)
atau visa Pekerjaan Sementara (Keterampilan) (subkelas 457)
Pemegang visa Kekurangan Keterampilan Sementara dan subkelas 457 yang diminta berhenti kerja tetapi
tidak di PHK karena COVID-19, akan tetap memiliki visa yang sah. Semua perusahaan akan diberi
kesempatan memperpanjang visa Anda sesuai ketentuan biasanya.
Perusahaan akan dapat mengurangi jam kerja Anda tanpa melanggar persyaratan visa Anda atau
melanggar kewajiban mereka sebagai pemberi kerja.

Pilihan yang tersedia jika Anda kehilangan pekerjaan
Jika Anda telah di PHK dan saat ini sedang menganggur, Anda harus mencari pekerjaan lain dalam waktu
60 hari atau mengurus kepulangan dari Australia, jika memungkinkan.
Jika Anda tidak dapat kembali ke negara asal Anda, Anda harus tetap memiliki visa yang sah dan mengikuti
saran kesehatan Australia jika diperlukan
Pemegang visa kerja sementara yang saat ini bekerja di sektor kritis COVID-19 , seperti perawatan
kesehatan, perawatan lansia dan difabel, perawatan anak, atau pertanian dan pemrosesan makanan –
mungkin memenuhi syarat untuk Visa jalur Kegiatan Disetujui Pemerintah Australia untuk Aktivitas
Sementara (subkelas 408) (Visa untuk Pandemi COVID-19).
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Pemegang visa yang mengalami kesulitan keuangan
Jika Anda telah diminta berhenti tetapi tidak di PHK dan tidak dapat memenuhi biaya hidup dalam jangka
pendek, Anda mungkin dapat mengakses hingga $10.000 dari dana pensiun Australia Anda dan ini bebas
pajak untuk tahun keuangan 2019-20.
Harap lihat Kantor Pajak Australia tentang akses dini atas dana pensiun

Visa untuk Pandemi COVID-19
Jika visa sementara Anda akan kedaluwarsa, Anda tidak bekerja di sektor kritis, saat ini Anda tidak dapat
pulang karena adanya larangan masuk, namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain, maka
Anda mungkin memenuhi syarat untuk Visa untuk Pandemi COVID-19 .
Anda harus menunjukkan kenapa Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain. Ini mungkin
mencakup pernyataan dan bukti bahwa Anda tidak memiliki akses ke dana yang cukup untuk dapat
membayar biaya permohonan visa lebih lanjut (VAC).
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