ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਾ (ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ)
COVID-19 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਿਾ ਯਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਿਟਰੀ ਇਲਾਜ ਿਰਵਾਓ ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ
ਿਰਵਾਓ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਿਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਮੈਂ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਾ (ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ) ਜਾਂ ਪੈਸੇਫਿਕ ਲੇ ਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ ਿੱ ਸਾ ਾਂ
ਪੈਸੇਫਿਕ ਲੇ ਬਰ ਸਕੀਮ ਫਵਿੱ ਚ ਸਬਕਲਾਸ 403 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਦਸਰੇ ਪੈਸੇਕਫਿ ਲੇ ਬਰ ਸਿੀਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸਬਿਲਾਸ 403 ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਿੱ ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕ ਤ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਫਵਿੱ ਚ ਸਬਕਲਾਸ 403 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰ, COVID-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਿੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਿੇ ਲਾਗ
ਿੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਿ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਜ਼ੀ ਐਿਕਟਵਟੀ (ਸਬਿਲਾਸ 408) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕ ਤ ਘਟਨਾ (AGEE) ਸਟਰੀਮ ਵੀਜ਼ਾ
(COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜੇਿਰ:



ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 28 ਕਦਨਾਂ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ



ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ ਸਿਦੇ



ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪੂੰ ਗ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿੱ ਬਾਬੂੰ ਦ
ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਿ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਕਜਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਿਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇਕਫਿ ਲੇ ਬਰ ਸਿੀਮ
ਦੇ ਇਹੋ ਪਰਬੂੰਧ, ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ।

ਫਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਿਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇਕਫਿ ਲੇ ਬਰ ਸਿੀਮ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਕਮਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਸਪੌਂਸਰ/ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ
ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਘਰੇਲ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰਾਂ/ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਕਵਿੱ ਚਿਾਰ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਪੌਂਸਰਾਂ/ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਕਵਿੱ ਚਿਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ਼ਰਰ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੇ:


ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਿਰ ਹੋ



ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਕਫਿ ਲੇ ਬਰ ਸਿੀਮ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਸਾਰੇ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹੀ ਹਿੱ ਿ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਿੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ 8503 ( ੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਨ ੀਂ ਠਫ ਰ ਸਕਦੇ)
COVID-19 ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਿਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸਬਿਲਾਸ 403 ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਗੀ ਸ਼ਰਤ
8577 (ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਕਹਰ ਸਿਦੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਆਕਗਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ 8503 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ ਣ ਦੀਆਂ ਫਮਆਦਾਂ
ਮੌਜਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਠਕਹਰਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਵੇਲੇ ਅਜੇ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਿੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਦਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਿੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਮੌ ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ
ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਕਮਲ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ COVID-19 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ
ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਆਨ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਰਿਮ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਫਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਫ ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਿਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਿ ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਇਿਿੱ ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਿਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਰਿਾਰਾਂ ਦਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਿਿੱ ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਘਰੇਲ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਕਵਭਾਗ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਿ ਜੋ ਜਨਤਿ
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਦਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਸਿੇ ਕਜਿੱ ੇ ਉਹ
ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰ ਕਸਹਤ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਕਲੂੰਿਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ:


ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਿੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ (ACT) - https://www.health.act.gov.au/



ਕਨਊ ਸਾਊ ਵੇਲਜ਼ (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



ਕਵਿਟੋਰੀਆ (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



ਂ ਲੈਂ ਡ (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/
ਿੁਈਜ਼



ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



ਸਾਊ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (NT) - https://health.nt.gov.au/



ਤਸਮਾਨੀਆ (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

ਫਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਫਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਰ ਰ ੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਕਜਿੱ ੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, 2019-20 ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ
ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਰ-ਮੁਿਤ 10,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਿ ਿਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

