
 
 
 
 
 

  

 

COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਸਥ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ 

ਥਸਹਤ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਬਮਾਰ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 

ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

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

 ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਥਨਊ ਸਾਊ  ਵੇਲਜ਼ 

 ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਕਈਜ਼ਂਲੈਂਡ 

 ਦਿੱ ਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

 ਤਸਮਾਨੀਆ 

 ਥਵਕਟੋਰੀਆ 

 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕਕਿੱ ਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 482) ਜਾਂ 
ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ (ਸਕਕਲਡ) ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 457) ਹ ੈ

COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਥਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਥਕਿੱਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼ ਅਤ ੇਸਬਕਲਾਸ 457 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਹਟਾ ਥਦਿੱ ਤਾ ਥਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱ ਥਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ ਸਕਣਿੇ। ਆਮ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੇ ਥਬਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਘੂੰ ਥਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਿੇ। 

 

 

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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ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਕਲਪ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਕਿੱਿ ਥਦਿੱ ਤਾ ਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  60 ਥਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦ ਸਰਾ 
ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ ਜਾਂ ਥਜਿੱ   ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਿੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਪਵੇਿਾ ਅਤ ੇਥਜਿੱ  ੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਣ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਥਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਕੂੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ - ਥਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਿਾਂ ਤੇ ਥਵਕਲਾਂਿਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਬਾਲ-ਸੂੰਭਾਲ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿੱਬੇਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਥਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਥਟਵਟੀ 
ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 408) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਸਮਰਥ ਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਘਟਨਾ ਸਟਰੀਮ (COVID-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ) ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੰਮ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਥਵਿੱ ਚ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਖਲੇ 

ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਥਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ ਥਕ ਥਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਥਵਿੱ ਚ ਥਬਆਨ ਅਤ ੇਸਬ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਲੇਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ 
ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

