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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 
 ਦੁੱ ਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
 ਤਸਮਾਨੀਆ 
 ਥਵਕਟੋਰੀਆ 
 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਛ ੁੱ ਟੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹ ੈ
ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ ੇ(WHM) ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਥਤੂੰ ਨ ਜਾਂ 
ਛੇ ਮਹੀਥਨਆਂ ਲਈ 'ਥਨਰਧਾਥਰਤ ਕੂੰਮ' ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ 
WHM ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥਨਰਧਾਥਰਤ ਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ। 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (WHMs) ਹ ਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਸਹਤ-
ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਅਥਹਮ COVID-19 ਕੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜ ੇWHM ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਲਈ 'ਥਨਰਧਾਥਰਤ ਕੂੰਮ' ਵਜੋਂ ਥਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ ਕ 
ਸੈਕਟਰ ਥਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁੱਕ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹੋ। 
COVID-19 ਵਾਸਤ ੇਨਾਜ਼ ਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੁੱਬਾਬੂੰ ਦ ਕਰਨਾ, ਥਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ, ਬਜ਼ ਰਗਾਂ 
ਤੇ ਅਪੂੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬੁੱ ਥਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ। 

ਤ ਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ ੇ(ਸਬਕਲਾਸ 600) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਥਸਹਤ ਅਤ ੇਥਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ WHM ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ 

ਤ ਸੀਂ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ 
(ਸਬਕਲਾਸ 462) ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਥਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਥਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 

 ਦ ਸਰੀਆਂ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ (Second Working Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਤੀਸਰੀਆਂ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ (Third Working Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 417) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਦ ਸਰਾ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ (Second Work and Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 462) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਤੀਸਰਾ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ (Third Work and Holiday) (ਸਬਕਲਾਸ 462) ਵੀਜ਼ਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਤ ਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕੇ ਤ ਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਥਦਓ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ 
ਥਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਥਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁੱਕ ਤ ਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
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ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 8547 – ਇਕ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛ ੇਮਹੀਨਨਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਹੁੱ ਦ 

ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਠਥਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਥਨਆਂ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਥਕ ਥਵਭਾਗ ਉਸੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ 
ਛੇ ਮਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 

ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੁੱਬ ੇਬੂੰਦ, ਥਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ, ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, 
ਥਵਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲ-ਸੂੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਵਭਾਗ 
ਵੁੱਲੋਂ ਉਸੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਕ ਖੇਤਰ ਨਵੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ 

ਕੂੰਮਕਾਜ਼ੀ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਥਨਰਮਾਤਾ ਥਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ ੋਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੁੱਬੇਬੂੰ ਦ ਕਰਨ, 
ਥਸਹਤ, ਬ ਢਾਪਾ ਅਤ ੇਅਪੂੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਥਵੁੱ ਚ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜ ੋਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ WHM ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਗੇਗੀ। 

ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (WHMs) ਹ ਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਸਹਤ-
ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਅਥਹਮ COVID-19 ਕੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜ ੇWHM ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਲਈ 'ਥਨਰਧਾਥਰਤ ਕੂੰਮ' ਵਜੋਂ ਥਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਥਨਰਧਾਥਰਤ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਨਵੁੱ ਤੀ ਮ ਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ਾ 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ WHM ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਨਾਜ਼ ਕ ਖੇਤਰ ਥਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫਰ ਦੀਆਂ 
ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਥਵਖਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਥਕ ਥਕਉਂ ਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਥਵੁੱ ਚ ਥਬਆਨ ਅਤ ੇਸਬ ਤ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
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/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥਕ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਰਕਮ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


