COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ
ਭਾਂਵ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਪਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ (Immigration Medical Examinations)
COVID-19 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ
ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇਹ ਪਬੰਧ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ SCV ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ
Job Seeker ਅਤੇ Job Keeper ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ SCV ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ TY444 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ Job Keeper ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਦਾ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਨਾਗਿਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ SCV ਨਾਗਿਰਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

https://covid19.homeaffairs.gov.au/special-category-visa - 090920 - Punjabi





26 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਇਸ ਤਰੀਕ ਤ ਤੁ ਰੰਤ 2 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਿਜਸ ਦਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ SCV ਵਜ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ SCV ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਲੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ।
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