பருவகால த

ாழிலாளி

COVID-19 சசா னை மற் றும் சிகிச ்னச
உங் களிடம் விசா இல் லலயென் றாலும் , அல் லது விசா நிலல குறித்து
உங் களுக்கு உறுதிொக யதரிொவிட்டாலும் , நீ ங்கள் ய ாது சுகாதார
வழிமுலறகலள ் பின் ற்ற வவண்டும் . உங் களுக்கு உடல் நிலல சரியில் லாமல்
இருந்தால் , மருத்துவ சிகிசல
் ச ய ற்றுக்யகாண்டு COVID-19
வமற்யகாள் ளுங் கள்

ரிவசாதலனலெ

இலவச COVID-19 வசாதலன மற்றும் சிகிசல
் சலெ மாநில மற்றும் பிராந்திெ
அரசாங் கங் கள் வழங் குகின் றன.


ஆஸ் திவரலிெ தலலநகர ் பிராந்திெம்



நியூ சவுத் வவல் ஸ்



வடக்கு பிராந்திெம்



குயின் ஸ் லாந்து



யதற்கு ஆஸ் திவரலிொ



தாசுவமனிொ



விக்வடாரிொ



வமற்கு ஆஸ் திவரலிொ

நாை் ஒரு பருவகால த ாழிலாளி அல் லது பசிபிக்
த ாழிலாளர் திட்ட ்திை் ஒரு பகுதி
பசிபிக் த ாழிலாளர் திட்ட தி
் ல் துனைப்பி ரிவு 403 விசா
னவ தி
் ருப்பவர்கள்
நீ ங்கள் மற்யறாரு துலண ்பி ரிவு 403 விசாவிற்கு

சிபிக் யதாழிலாளர ்

திட்டத்தில் விண்ண ்பி க்கலாம் . அங் கு நீ ங்களும் உங் கள் முதலாளியும் இந்த
திட்டத்தில் ங் வகற்க யவளிநாட்டு விவகாரங் கள் மற்றும் வரத்
் தகத் துலறொல்
ஒ ்புதல் அளிக்க ் டுகிறீர ்கள் . ஆஸ் திவரலிொவில் சட்ட ்பூரவமாக
்
தங் கவும் ,
உங் கள் யசாந்த நாட்டு க்குத் திரும் பும் வலர யதாடர ்ந்து ணிொற்றவும் இந்த
விசா உங் கலள அனுமதிக்கும் .

பருவகால பைியாளர் திட்ட தி
் ல் துனைப்பிரிவு 403 விசா
னவ

தி
் ருப்பவர்கள்

உங் கள் விசாலவ நீ ட்டிக்க முடிொது. ஆனால் , ஆஸ் திவரலிெ அரசு COVID-19 க்கு
திலளிக்கும் வலகயில் புதிெ நடவடிக்லககலள முக்கிெமான துலறகளில்
ணிபுரி வர ்களுக்கு அறிமுக ் டுத்தியுள் ளது.
தற்காலிக யசெல்

ாடு (துலண ்பி ரிவு 408) ஆஸ் திவரலிெ அரசு ஒ ்புதல் அளித்த

நிகழ் வு (AGEE) ஸ் ட்ர ீம் விசா (COVID-19 யதாற்று நிகழ் வு விசா) க்கு நீ ங்கள்
தகுதிய றலாம் :


உங் கள் விசா 28 நாட்கள் அல் லது அதற்கும் குலறவான நாட்களில்
காலாவதிொகும்



உங் கள் விசா ஏற்கனவவ காலாவதிொனது, ஆனால் 28 நாட்களுக்கு முன் பு
இல் லல



ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு நீ ங்கள் யவளிவெற முடிொது



நீ ங்கள் COVID-19 ல் சுகாதார ்
ஊனமுற்வறார ்
மற்றும் உணவு

ாதுகா ்புத் துலற, வெது மற்றும்

ராமரி ்பு, குழந்லத ராமரி ்பு, அல் லது விவசாெம்
த ் டுத்துதல் ஆகிெவற்றில்
ணிபுரிகிறீர ்கள் .

ஆஸ் திவரலிொவில் சட்ட ்பூரவமாக
்
தங் கவும் , உங் கள் யசாந்த நாட்டு க்குத்
திரும் பும் வலர யதாடர ்ந்து ணிொற்றவும் இந்த விசா உங் கலள அனுமதிக்கும் .
அவத ருவகால யதாழிலாளர ் திட்டம் மற்றும் சிபிக் யதாழிலாளர ் திட்ட
ஏற் ாடுகள் , முதலாளிகள் யதாடர ் ானலவ உட் ட, புதிெ விசாவிற்கும்
ய ாருந்தும் .

சவதறாரு மு

லாளிக்காை சவனல

ருவகால யதாழிலாளர ் திட்டம் அல் லது சிபிக் யதாழிலாளர ் திட்டத்தில்
ணிபுரியும் யதாழிலாளரகள்
்
ய ாதுவாக ஒரு ஸ் ான் சர ்/அங் கீகரிக் க ் ட்ட
முதலாளிக்கு மட்டு வம வவலல யசெ் ெ அனுமதிக்க ் டு வார ்கள் , இல் லாவிட்டால்
உள் துலற உங் களுக்கு மாற்ற அனுமதி அளிக்காது.
நீ ங்கள் COVID-19 காலகட்டத்தில் , ஸ் ான் சரகள்
்
/அங் கீகரிக்க ் ட்ட
முதலாளிகளுக்கு இலடயில் யசல் லலாம் . நீ ங்கள்
ஸ் ான் சரகள்
்
/அங் கீகரிக் க ் ட் ட முதலாளிகளுக்கு இலடயில் யசல் ல
வவண்டும் என் றால் , உங் கள் முதலாளி யதாடர ்பு யகாள் ள வவண்டும் :


நீ ங்கள் கல் வி, திறன் கள் மற்றும் வவலலவாெ் ்பு துலறயில் ஒரு
ணிொளராக இருந்தால்



நீ ங்கள் யவளியுறவு மற்றும் வரத்
் தகத் துலற,
திட்டத்தில் ணிபுரிந்தால் .

ருவகால

சிபிக் யதாழிலாளர ்

முதலாளிகள் இந்த தற்காலிக ஏற் ாடுகளின் கீழ் , இன் னும் அலனத்து
யதாடர ்புலடெ ஆஸ் திவரலிெ ணியிடச ் சட்டங் களுக்கும் கட்டு ் ட வவண்டும் ,

வமலும் ஆஸ் திவரலிெ ணியிடச ் சட்டத்தின் கீழ் மற்ற எல் லா ஊழிெரகலளயும்
்
வ ாலவவ நீ ங்கள் யதாடர ்ந்து அவத உரிலமகலள ் ய றுவீரகள்
்
.

விசா நிபந்
ருவகால

னை 8503 (சமலும்

ங் க சவை
் டாம் )

ணிொளர ் திட்டத்தில் துலண ்பி ரிவு 403 விசாவிற்கு, COVID-19

காலகட்டத்தில் , உங் கலள COVID-19 யதாற்று நிகழ் வு விசா விண்ண ்பி ் தற்கு
அனுமதிக்க உங் கள் விசாவுடன் இலணக்க ் ட்ட 8503 (வமலும் தங் க வவண்டாம்)
நி ந்தலன தானாகவவ தள் ளு டி யசெ் ெ ் டும் .
நீ ங்கள் நி ந்தலன 8503 தள் ளு டிக்கு விண்ண ்பி க்க வதலவயில் லல.

ற் சபாதுள் ள விசாக்களில்

ங் கியிருங் கள்

ஏற்கனவவ உள் ள விசாவில் தங் கியிருக்கும் காலத்லத நீ ட்டிக்க இெலாது. நீ ங்கள்
தங் கியிருக்கும் காலத்தின் முடிவில் நீ ங்கள் இன் னும் ஆஸ் திவரலிொவில்
இருந்தால் உங் கள் விசா நிறுத்த ் டும் . நீ ங்கள் தங் கியிருக்கும் காலம்
முடிவதற்குள் ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு யவளிவெற முடிொவிட்டால் ,
ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு யவளிவெறும் வலர சட்ட பூ
் ரவமாக
்
இருக்க நீ ங்கள்
மற்யறாரு விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .
உங் கள் முதலாளியுடன் உங் கள் சூழ் நிலலகலள விவாதிக்க வவண்டும் . கல் வி,
திறன் மற்றும் வவலலவாெ் ்புத் துலற ருவகால யதாழிலாளரகளுக்
்
கு
யதாடரச
் சி
் ொன வவலல வாெ் ்புகலள வழங் குவதற்கும் அவரகள்
்
ாதுகா ் ாகவும் ஆதரவாகவும் இரு ் லத உறுதி ் டுத்தவும்
அங் கீகரிக்க ் ட்ட முதலாளிகளுடன் இலணந்து யசெல் டுகிறது.
நீ ங்கள் ாரலவொளர
்
் விசா உட் ட மற்யறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள
பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொவிட்டால் COVID-19 யதாற்று நிகழ் வு விசா க்கு நீ ங்கள்
தகுதிய றலாம் .
நீ ங்கள் வவயறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள ஏன் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது
என் லத நிரூபிக்க வவண்டும் . வமலும் விசா விண்ண ் க் கட்டணத்லத (VAC)
யசலுத்த உங் களுக்கு வ ாதுமான நிதி அணுகல் இல் லல என்
அறிக்லக மற்றும் சான் றுகள் இதில் அடங் கும் .

ைினமப்படு

் ல் ச

தற்கான

னவகள்

விசா லவத்திரு ் வரகள்
்
அலனவரும் சமூக விலகல் மற்றும் சுெ
தனிலம ் டுத்தல் உள் ளிட்ட அலனத்து COVID-19 சுகாதார
நடவடிக்லககலளயும் பின் ற்ற வவண்டும் .
COVID-19 இன் ரவலல நிரவகிக்
்
க மாநில மற்றும் பிராந்திெ அரசாங் கங் கள்
விவசாெத்தில்
ணிபுரியும் தற்காலிக விசா லவத்திரு ் வர ்களுக்கு
தனிலம ் டுத்தல் மற்றும் சுெ தனிலம ் டுத்துதலின் வதலவகளுக்கு
ய ாறு ்பு.
உள் துலற ய ாது சுகாதாரம் மற்றும் தனிலம ் டுத்த ் ட்ட சட்டங் கலள ்
பின் ற்றாத விசா லவத்திரு ் வர ்கள் விசா ரத்து யசெ் ெ ் டுவலதக் கருத்தில்
யகாண்டு, ஏற்றுக்யகாள் ள முடிொத சுகாதார அ ாெத்லத ஏற் டுத்தும்

வலகயில் மாநில மற்றும் பிராந்திெ அரசாங் கங் களின்
ஏற்றுக்யகாள் கிறாரகள்
்
.

ரிந்துலரகலள

பின் வரும் இலண ்புகளில் ஒவ் யவாரு மாநிலத்திற்கும் பிராந்திெத்துக்கும்
உள் ள சட்டங் கள் குறித்த தகவல் கலள காணலாம் :


ஆஸ் திவரலிெ தலலநகர ் பிராந்திெம் (ACT) – https://www.health.act.gov.au/



நியூ சவுத் வவல் ஸ் (NSW) - https://www.health.ns w.gov.au/Pages/default.aspx



விக்வடாரிொ (VIC) - https://www.dhhs.vic.gov.au/



குயின் ஸ் லாந்து (QLD) - https://www.health.qld.gov.au/



வமற்கு ஆஸ் திவரலிொ (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



யதற்கு ஆஸ் திவரலிொ (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



வடக்கு பிராந்திெம் (NT) - https://health.nt.gov.au/



தாசுவமனிொ (TAS) - https://dhhs.tas.gov.au/

விசா னவ

தி
் ருப்பவர்கள் நிதி சிக்கல் கனள எதிர்தகாள் கிை்றைர்

உங் கலள ஆதரிக்க முடிொவிட்டால் , முடிந்தவலர வீடு திரும் புவதற்கான
ஏற் ாடுகலள நீ ங்கள் யசெ் ெ வவண்டும் .
உங் களது உடனடி வாழ் க்லகச ் யசலவுகலள நீ ங்கள் பூரத்
் தி யசெ் ெ
முடிொவிட்டால் , 2019-20 நிதிொண்டில் உங் கள் ஆஸ் திவரலிெ வமலதிக
வரிவிதி ்பி ல் 10,000 டாலர ் வலர அணுகலாம் .

