தற் காலிக திறன் பற் றாக்குறற விசா
(துறைப் பிரிவு 482) அல் லது
தற் காலிக வேறல (திறறையான)
விசா (துறைப் பிரிவு 457)
COVID-19 வசாதறனயுை் சிகிச ்றசயுை்
உங் களிடம் விசா இல் லலயென் றாலும் , அல் லது உங் கள் விசா நிலல குறித்து
உறுதிொக உங் களுக்கு யதரிொவிட்டாலும் , நீ ங்கள் ய ாது சுகாதார
வழிமுலறகலள ் பின் ற்றுதல் வவண்டும் . உங் களுக்கு உடல் நிலல
சரியில் லல எனின் , மருத்துவ சிகிசல
் ச ய ற்று COVID-19 யதாற்றுக்கான
ரிவசாதலனலெ யசெ் யுங் கள் .
மாநில மற்றும் பிராந்திெ அரசாங் கங் கள் இலவச COVID-19 வசாதலன மற்றும்
சிகிசல
் சலெ வழங் குகின் றன.









அவுஸ் தவரலிெ மூலதன வலெம்
நியூ சவுத் வவல் ஸ்
வட பிராந்திெம்
குயின் ஸ் லாந்து
யதன் அவுஸ் திவரலிொ
தஸ் மானிொ
விக்வடாரிொ
வமல் அவுஸ் திவரலிொ

என்னிடை் தற் காலிக திறன் பற் றாக்குறற விசா
(துறைப் பிரிவு 482) அல் லது தற் காலிக வேறல
(திறறையான) வீசா (துறைப் பிரிவு 457) உள் ளது
தற்காலிக திறன்
ற்றாக்குலற மற்றும் துலண ்பி ரிவு 457 விசா
லவத்திரு ் வரகள்
்
COVID-19 காரணமாக நிறுத்த ் ட்டிருந்தாலும்
ணிநீ க்கம்
யசெ் ெ ் டாதவரகளுக்
்
கு விசாலவ அவ் வாவற யசல் லு டிொகும் . சாதாரண
ஏற் ாடுகளின் டி உங் கள் விசாலவ நீ ட்டிக்க வணிக நிறுவனங் களுக்கு
வாெ் ்பு கிலடக்கும் .
உங் கள் விசா நி ந்தலனகலள மீறாமல் அல் லது யதாழில் வழங் குனரின்
கடலமகலள மீறாமல் வணிக நிறுவனங் களுக்கு உங் கள் வவலல வநரத்லத
குலறக்க முடியும் .

நீ ங் கள் வேறலறய இழந்திருந்தால் உங் களுக்கான ேழிகள்
நீ ங்கள் ணிநீ க்கம் யசெ் ெ ் ட்டு தற்வ ாது வவலலயில் லாமல் இருந்தால் , 60
நாட்களுக்குள் வவயறாரு யதாழில் வழங் குனலர நீ ங்கள் கண்டுபிடிக்க
வவண்டும் . இல் லாவிட்டால் அவுஸ் திவரலிொலவ விட்டு யவளிவெற ஏற் ாடுகள்
யசெ் ெ வவண்டும் .
உங் கள் யசாந்த நாட்டிற்கு திரும் முடிொவிட்டால் , நீ ங்கள் யசல் லு டிொகும்
விசாலவ ் ராமரிக்க வவண்டும் மற்றும் உரிெ இடங் களில்
அவுஸ் திவரலிொவின் சுகாதார ஆவலாசலனலெ ் பின் ற்றுதல் வவண்டும் .
தற்வ ாது COVID-19 க்கான முக்கிெமான துலறகளில்
ணிொற்றும் தற்காலிக
ணி விசாக்கலள லவத்திரு ் வரகள்
்
– குறி ் ாக சுகாதார ் ாதுகா ்பு, வெது
மற்றும் ஊனமுற்வறார ் ராமரி ்பு, குழந்லத ராமரி ்பு, அல் லது விவசாெம்
மற்றும் உணவு த ் டுத்துதல் வ ான் ற துலறகளில் ஈடு டுவவார ் - தற்காலிக
யசெற் ாட்டு விசா (துலண ்பி ரிவு 408) அவுஸ் திவரலிெ அரசு ஒ ்புதல் அளித்த
ஒ ் ந்த நிகழ் வு பிரிவு (COVID-19 யதாற்று நிகழ் வு விசா).

விசா உரித்தாளர்கள் நிதி சிக்கல் கறள எதிர்ககாள் கின்றனர்
நீ ங்கள் வறுலமலெத் யதாட்டிருந்தும் ணிநீ க்கம் யசெ் ெ ் டாவிட்டால் ,
உங் கள் உடனடி வாழ் க்லகச ் யசலவுகலளச ் சமாளிக்க முடிொவிட்டால் , 2019-20
நிதிொண்டில் உங் களுக்கு அவுஸ் திவரலிெ வமலதிக வரிவிதி ்பி ல் 10,000
யடாலரகள்
்
வலர ய ற்றுக்யகாள் ளலாம் .
வமலதிக மதி பீ
் ட்டிற்கான ஆரம்
அலுவலகம் ஐ ் ாரக்
் கவும் .

பிரவவசத்திற்கான ஆஸ் திவரலிெ வரிவிதி ்பு

COVID-19 கதாற்று நிறல விசா
உங் கள் தற்காலிக ணி விசா காலாவதிொகிவிட்டால் , நீ ங்கள் ஒரு முக்கிெமான
துலறயில் வவலல யசெ் ெவில் லலயென் றால் , நுலழவு கட்டு ் ாடுகள்
காரணமாக நீ ங்கள் வீடு திரும் முடிெவில் லலயென் றால் , மற்யறாரு
விசாவிற்கான வதலவகலள நீ ங்கள் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது. நீ ங்கள் இன் னும்
COVID-19 யதாற்று நிலல வீசாவுக்கு தகுதியுலடெவராக இருக்கலாம் .
ஆனால் வவயறாரு வலக விசாவிற்கான விண்ண ்பி க்க அவசிெமானவற் லற
ஏன் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிெவில் லல என் லத நீ ங்கள் நிரூபிக்க வவண்டும் . வமலும்
விசா விண்ண ் க் கட்டணத்லத (VAC) யசலுத்த வ ாதுமான நிதி உங் களிடம்
இல் லல என் தற்கான அறிக்லகயும் சான் றுகளும் உங் கள் வசம் இருத்தல்
வவண்டும் .

