
 

 

 

 
 

ਸਫਾ 1 ਕ ੁੱ ਲ 2 
Regional Visa – 130121 - Punjabi 

 

COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ 
ਭਾਂਵੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥ ੁੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ 
ਥਸਹਤ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਬਮਾਰ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਓ ਅਤ ੇCOVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮ ਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਥਨਊ ਸਾਊ  ਵੇਲਜ਼ 
 ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਕ ਈਜ਼ਂਲੈਂਡ 
 ਸਾਊ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
 ਤਸਮਾਨੀਆ 
 ਥਵਕਟੋਰੀਆ 
 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਹੁਨਰਮੰਦ (ਸਕਕਲਡ) ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ 
(ਸਬਕਲਾਸਾਂ 489, 491 ਅਤ ੇ494) 
ਪੁੱ ਕੇ ਥਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੂੰਭਾਥਵਤ ਤਰੀਥਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ ੇਉਹਨਾਂ ਹ ਨਰਮੂੰ ਦ ਕਾਥਮਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜ ੋ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਥਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਰਥਹਣਾ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

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
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ਇਹ ਵੀਜ਼ ੇਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੇਤਰੀ ਆਰਥ ਕਤਾ ਥਵੁੱ ਚ ਸਥਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹ ਨਰਮੂੰ ਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 
ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤ ੇਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਥਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਥਰਆਂ ਥਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਸਤ ੇ
ਉਤਸ਼ਾਥਹਤ ਕਰਨ ਥਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

COVID-19 ਕਰਆਇਤਾਂ 

19 ਸਤੂੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, COVID-19 ਥਰਆਇਤਾਂ ਯੋਗ ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਖੇਤਰੀ (ਸਬਕਲਾਸ 887) ਵੀਜ਼ਾ ਥਬਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਥਜਆਂ ਤੋਂ ਨ ਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਥਜਵੇਂ ਥਕ ਬਾਰਡਰ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ, 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇਆਰਥ ਕ ਮੂੰਦਹਾਲੀ। 

COVID-19 ਥਰਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਥਵਸ ਾਰਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਹ ਨਰਮੂੰਦ ਖੇਤਰੀ (Skilled Regional) (ਸਬਕਲਾਸ 887) 
ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ। 

 

ਕਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887



