ਆਰਜ਼ੀ ਸਕਕਿੱ ਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 482) ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰ ਮ
(ਸਕਕਲਡ) ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 457)
COVID-19 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ 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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ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕਕਿੱ ਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 482) ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰ ਮ (ਸਕਕਲਡ) ਵੀਜ਼ਾ
(ਸਬਕਲਾਸ 457) ਹੈ
COVID-19 ਦੇ ਿਾਰਣ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕਿਿੱ ਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਿਲਾਸ 457 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਨੌਿਰੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਿਿੱ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖ ਸਿਣਿੇ। ਆਮ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ
ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੋਵੇਿਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਵਪਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਾਬਲ ਹੋਣਿੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਕਲਪ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦਸਰਾ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਲਿੱਭਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ ਜਾਂ ਕਜਿੱ ੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨੇ ਪੈਣਿੇ।
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪਵੇਿਾ ਅਤੇ ਕਜਿੱ ੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਸਹਤ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਪਵੇਿੀ।
ਆਰਜ਼ੀ ਿੂੰ ਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਿ ਖੇਤਰਾਂ - ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਿਾਂ ਤੇ ਕਵਿਲਾਂਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਬਾਲਸੂੰ ਭਾਲ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿੱ ਬੇਬੂੰਦ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਐਿਕਟਵਟੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਿਲਾਸ 408)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕ ਤ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਘਟਨਾ ਸਟਰੀਮ (COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ) ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ ਸਿਦੇ
ਹਨ।

ਕਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਿਰੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਿੱ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, 2019-20 ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਰ-ਮੁਿਤ 10,000 ਡਾਲਰ
ਤਿੱ ਿ ਿਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਤਿੱ ਿ ਅਿਾਊਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਿਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਜੇਿਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰ ਮ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਿ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ
ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ 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 ਅਿਲੇ ਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਰਿਮ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

