வேலை விடுமுலை விசா
தயாரிப் பாளர்
COVID-19 வசாதலை மை் றும் சிகிச ்லச
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 ரிவசாதலனலெ
வமற்யகாள் ளுங் கள் .
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

எை்ைிடம் வேலை விடுமுலைலய தயார்சசய் யும்
வீசா உள் ளது
வவலல விடுமுலற தொரி ்பு (WHM) விசாக்கலள நீ ட்டிக்க முடிொது. ஆனால் ,
நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொவில் மூன் று அல் லது ஆறு மாத ‘குறி ்பி ட்ட வவலலலெ’
முடித்திருந்தால் , நீ ங்கள் இரண்டாவது அல் லது மூன் றாவது WHM விசாவிற்கு
விண்ண ்பி க்கலாம் .
வமலும் தகவலுக்கு குறி ்பி ட்ட

ணி நிலலலமகள் ஐ ்

ாரக்
் கவும் .

நீ ங்கள் இரண்டாவது அல் லது மூன் றாவது WHM விசாவிற்கு தகுதி ய றவில் லல
மற்றும் COVID-19 க்கான முக்கிெமான துலறயில் நீ ங்கள் ணிொற்றவில் லல
என் றால் , மற்யறாரு விசாவிற்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்க வவண்டும் . இது உங் கள்
யசாந்த நாட்டிற்குத் திரும் பும் வலர சட்ட ்பூரவமாக
்
இருக்க உங் கலள
அனுமதிக்கும் . விவசாெம் , உணவு த ் டுத்துதல் , உடல் நலம் , வெது மற்றும்
ஊனமுற்வறார ் ராமரி ்பு மற்றும் குழந்லத ராமரி ்பு ஆகிெலவ COVID-19 க்கு
முக்கிெமான துலறகள் .

உங் கள் சூழ் நிலலகலள ் ய ாறுத்து, ாரலவொளர
்
் விசா (துலண ்பி ரிவு
600)க்கு தகுதியுலடெவராக இருக்கலாம் .
புதிெ விசா வழங் க, அந்த விசாவிற்கான வெது வரம் புகள் , ஆங் கில யமாழி,
உடல் நலம் மற்றும் எழுத்துத் வதலவகள் உள் ளிட்ட வதலவகலள நீ ங்கள் பூரத்
் தி
யசெ் ெ வவண்டும் .

இரண
் டாேது அை் ைது மூை்ைாேது WHM விசாவிை் கு விண
் ணப்பித்தை்
இரண்டாவது அல் லது மூன் றாவது ணி விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 417) விசா
அல் லது வவலல மற்றும் விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 462) விசாவிற்கு நீ ங்கள்
தகுதிய றலாம் . நீ ங்கள் தகுதியுள் ளவரா மற்றும் துலறயின் இலணெதளத்தில்
எவ் வாறு விண்ண ்பி ் து என் லதக் கண்டறிெவும் :





இரண்டாவது ணி விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 417) விசா
மூன் றாவது ணி விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 417) விசா
இரண்டாவது வவலல மற்றும் விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 462) விசா
மூன் றாவது வவலல மற்றும் விடுமுலற (துலண ்பி ரிவு 462) விசா

உங் கள் தற்வ ாலதெ விசா காலாவதிொகும் முன் புதிெ விசாவிற்கு நீ ங்கள்
விண்ண ்பி க்க வவண்டும் . உங் கள் விசா விண்ண ் த்தில் ஒரு முடிவு எடுக்கும்
வலர உங் கலள சட்ட ்பூரவமாக
்
லவத்திருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜிங் விசா
உங் களுக்கு வழங் க ் டலாம் .

விசா நிபந் தலை 8547 - ஒரு முதைாளியுடை் ஆறு மாத வேலை ேரம் பு
வவலல யசெ் யும் விடுமுலற தொரி ் ாளர ்கள் ஆஸ் திவரலிொவில்
தங் கியிருக்கும் வ ாது எந்தவிதமான வவலலகலளயும் யசெ் ெ முடியும் , ஆனால்
இது ய ாதுவாக ஆறு மாதங் களுக்கும் வமலாக ஒவர முதலாளியுடன்
ணிபுரிெ
துலற அனுமதி வழங் காவிட்டால் எந்தயவாரு முதலாளியுடனும் ஆறு மாத
வவலல யசெ் ெ ் டுகிறது.
வவளாண்லம, உணவு த ் டுத்துதல் , சுகாதார ் ாதுகா ்பு, வெதான
ராமரி ்பு, ஊனமுற்வறார ் ராமரி ்பு மற்றும் குழந்லத ராமரி ்பு உள் ளிட்ட
முக்கிெமான துலறகளில்
ணிபுரியும் வவலல விடுமுலற
தொரி ் ாளரகளுக்
்
கு ஆறு மாதங் களுக்கும் வமலாக ஒவர முதலாளிக்கு வவலல
யசெ் ெ துலறயின் அனுமதி உண்டு.

நாை் ஒரு முக்கியமாை துலையிை் வேலை சசய் கிவைை்
இரண்டாவது அல் லது மூன் றாவது WHM விசாவிற்கு தகுதிெற்ற, மற்றும் யசாந்த
நாட்டிற்கு திரும் முடிொத இந்த முக்கிெமான துலறகளில்
ணிபுரியும் வவலல
விடுமுலற தொரி ் ாளரகள்
்
, தற்காலிக யசெல் ாட்டு விசா (துலண ்பி ரிவு 408)

ஆஸ் திவரலிெ அரசு ஒ ்புதல் அளித்த ஒ ் ந்த நிகழ் வு ஸ் ட்ர ீம் (COVID-19 யதாற்று
நிகழ் வு விசா) விற்க்கு விண்ண ்பி க்க முடியும் . விசா விண்ண ் கட்டணம்
எதுவும் இருக்காது.
இந்த விசா நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொவில் தங் கவும் , உங் கள் யசாந்த நாட்டிற்குத்
திரும் பும் வலர யதாடர ்ந்து ணிொற்றவும் அனுமதிக்கும் .
COVID-19 க்கான ஒரு முக்கிெமான துலறயில்
ணிபுரியும்
ணிகள் தற்வ ாதுள் ள
வதலவகலள ் பூரத்
் தி யசெ் ொவிட்டால் குறி ்பி ட்ட வவலலொக அலத கருத
முடிொது.
வமலும் தகவலுக்கு குறி ்பி ட்ட

ணி நிலலலமகள் ஐ ்

ாரக்
் கவும் .

விசா லேத்திருப்பேர்கள் நிதி சிக்கை் கலள எதிர்சகாள் கிை்ைைர்
உங் கலள ஆதரிக்க முடிொவிட்டால் , 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 .
வமலதிக மதி ்பீட்டிற்கான ஆரம் அணுகலில் ஆஸ் திவரலிெ வரிவிதி ்பு
அலுவலக வலல ் க்கத்லத ்
ாரக்
் கவும்

COVID-19 சதாை்று நிகழ் வு விசா
உங் கள் WHM விசா காலாவதிொகிவிட்டால் , நீ ங்கள் ஒரு முக்கிெமான துலறயில்
வவலல யசெ் ெவில் லல, ெணக் கட்டு ் ாடுகள் காரணமாக நீ ங்கள் வீடு
திரும் முடிெவில் லல எனில் , மற்யறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள நீ ங்கள்
பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது, நீ ங்கள் இன் னும் COVID-19 யதாற்றுவநாெ் விசாவிற்கு
தகுதியுலடெவராக இருக்கலாம் . நீ ங்கள் வவயறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள
ஏன் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது என் லத நிரூபிக்க வவண்டும் . மற்யறாரு விசா
விண்ண ் க் கட்டணத்லத (VAC) யசலுத்த உங் களுக்கு வ ாதுமான நிதி அணுகல்
இல் லல என் தற்கான அறிக்லக மற்றும் சான் றுகள் இதில் அடங் கும் .

