COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ
ਭਾਂਵ� ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ� ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ
COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
•
•
•
•
•
•
•
•

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ
ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼
ਨੌ ਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ
ਕੁ �ਜ਼ਲ� ਡ
ਸਾਊਥ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ
ਤਸਮਾਨੀਆ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ
ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ (Immigration Medical Examinations)
COVID-19 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ੍ਵਾਸ 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 ਛੁ ਟ
ੱ ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (Working Holiday
Maker) ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ (WHM) ਵਧਾਏ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਜਾਂ ਛੇ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ 'ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੰਮ' ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁ ਸ� ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ WHM ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ।
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (WHMs) ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਿਹਮ COVID-19 ਕੰਮਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
'ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੰਮ' ਵਜ� ਿਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ।ੋ
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਦੂ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� COVID-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਦੂ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

https://covid19.homeaffairs.gov.au/working-holiday-maker-visa - 090920 - Punjabi

ਦੇਵਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਹਨ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪੰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁ ਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਬਕਲਾਸ 600) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਵ� ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ
ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ
ਤੁ ਸ� ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਛੁ ੱਟੀਆਂ (ਸਬਕਲਾਸ 462)
ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ:
•
•
•
•

ਦੂ ਸਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ (Second Working Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ
ਤੀਸਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ (Third Working Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ
ਦੂ ਸਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁ ੱਟੀਆਂ (Second Work and Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 462) ਵੀਜ਼ਾ
ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁ ੱਟੀਆਂ (Third Work and Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 462) ਵੀਜ਼ਾ

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਚਲੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕੇ ਤੁ ਸ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵ� ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਿਰਿਜੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 8547 – ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਠਿਹਰਣ ਦੇ ਸਮ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੱਬੇ ਬੰਦ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਿਵਕਲਾਂਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ
ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ।

ਮ� ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (WHMs) ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਿਹਮ COVID-19 ਕੰਮਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
'ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੰਮ' ਵਜ� ਿਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ।ੋ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਿਕ ਦੂ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਿਟਵਟੀ ਵੀਜ਼ੇ
(subclass 408) ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਸਮਰਿਥਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਘਟਨਾ ਸਟਰੀਮ (COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ
ਵੀਜ਼ੇ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲੱਗੇਗੀ।
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ਸਫਾ 2 ਕੁ ੱਲ 3

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ।

ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ 2019-20 ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ
ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰਐਨੂ ਏਸ਼ਨ ਿਵੱਚ� ਕਰ-ਮੁਕਤ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਐਨੂ ਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਗਾ� ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਵੈਬ ਸਫੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ WHM ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਸ� ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫਰ ਦੀਆਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁ ਸ� ਇਸ ਸਮ� ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ�
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸ� COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਕ� ਤੁ ਸ�
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਕਸੇ ਦੂ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹ� ਹੈ।
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