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COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 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 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹ ੈ
ਥਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਥਵੁੱ ਚਕਾਰ ਇਹ ਪਰਬੂੰ ਧ ਹਨ ਥਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 
ਥਵੁੱ ਚ ਰਥਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ ਰੁੱ ਥਿਅਤ SCV ਨਾਗਥਰਕ ਹੋ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦ ਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ 
Job Seeker ਅਤ ੇJob Keeper ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

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


 

 
 

 

 
 

 

ਸਫਾ 2 ਕ ੁੱ ਲ 2 
Special Category Visa - 130121 - Punjabi 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ ਰੁੱ ਥਿਅਤ SCV ਨਾਗਥਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ TY444 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Job Keeper ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਨਾਗਵਰਕ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਥਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸ ਰੁੱ ਥਿਅਤ SCV ਨਾਗਥਰਕ ਉਹ ਥਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ ੋਹੇਠ ਥਲਿੇ ਸਮ ਹਾਂ ਥਵੁੱ ਚੋਂ ਥਕਸੇ ਇਕ ਥਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 26 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਸੀ 
 ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤ ਰੂੰ ਤ 2 ਸਾਲ ਪਥਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਥਨਆਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਸੀ 
 ਥਜਸ ਦਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਸਰਥਵਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰੁੱ ਥਿਅਤ SCV ਵਜੋਂ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ। 

ਸ ਰੁੱ ਥਿਅਤ SCV ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਇੁੱ ੇ ਲੁੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਥਵਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ। 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder

