سیزنل ورکر
کووڈ 19-کی تشخیص اور عالج
ِ
اگرچہ آپ کے پاس ویزا نہ ہو ،یا آپ کو اپنے ویزا کی حیثیت یقینی طور پر معلوم نہ ہو ،پھر بھی آپ کو صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
کووڈ 19-کا ٹیسٹ کروائیں۔
اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ،طبی امداد حاصل کریں اور ِ
کووڈ 19-کی ٹیسٹنگ اور عالج مفت میں فراہم کر رہے ہیں۔
ریاستی اور عالقائی حکومتیں ِ


آسٹریلوی دار الحکومت عالقہ



نیو ساؤتھ ویلز



شمالی عالقہ جات



کوئینز لینڈ



جنوبی آسٹریلیا



تسمانیہ



وکٹوریہ



مغربی آسٹریلیا

میں سیزنل ورکر یا پیسیفک لیبر اسکیم کا حصہ ہوں
پیسیفک لیبر اسکیم میں ذیلی کالس  403ویزا حاملین
آپ کسی دوسرے پیسیفک لیبر اسکیم میں ذیلی کالس  403ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جہاں آپ اور آپ کے
آجر کو محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت نے اس اسکیم میں حصہ لینے کی توثیق کر دی ہے۔ جب تک آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے
ہیں ،اس وقت تک یہ ویزا آپ کو آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنے ،اور کام کرنا جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

سیزن ل ورکر پروگرام میں ذیلی کالس  403ویزا حاملین
کووڈ 19-کے ر ّدعمل کے طور پر اہم شعبوں میں کام کرنے والوں
آپ کے ویزے میں توسیع نہیں کی جاسکتی ہے۔ تاہم ،آسٹریلیائی حکومت نے ِ
کے لئے نئے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔
کووڈ 19-عالمی وباء ویزا)
آپ عارضی سرگرمی (ذیلی کالس  )408آسٹریلیائی حکومت کا توثیق شدہ ایگریمنٹ ایونٹ (  )AGEEاسٹریم ویزا ( ِ
کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔ ،اگر :


آپ کے ویزے کی میعاد  28دن یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گی



آپ کے ویزے کی میعاد گزرے  28دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں



آپ آسٹریلیا نہیں چھوڑ سکتے



کووڈ 19-صحت کی نگہداشت ،معمر اور معذور افراد کی نگہداشت ،بچوں کی نگہداشت ،یا زراعت اور فوڈ پروسیسنگ جیسے
آپ کسی ِ
اہم شعبے میں کام کر رہے ہیں۔

جب تک آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے ہیں ،اس وقت تک یہ ویزا آپ کو آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنے ،اور کام کرنا جاری رکھنے کی
اجازت دیتا ہے۔ بشمول آجروں سے وابستہ افراد کے ،یہی سیزنل ورکر پروگرام اور پیسیفک لیبر اسکیم کے انتظامات نئے ویزے کے نئے
درخواست دیں گے۔

کسی دوسرے آجر کے لئے کام کرنا
سیزنل ورکر پروگرام یا پیسیفک لیبر اسکیم میں کام کرنے والے مالزمین کو عام طور پر صرف ایک کفیل /منظور شدہ آجر کے لئے ہی کام کرنے
امور داخلہ آپ کو آپ کو تبدیل کرنے کی اجازت دے۔
کی اجازت ہوتی ہے ،سوائے اس کے کہ محکمہ
ِ
کووڈ 19-کی مدت کے دوران ،آپ اپنے کفیل  /منظور شدہ آجروں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا کفیل /منظور شدہ آجر تبدیل کرنا ہے ،تو
ِ
آپ کے آجر کو چاہئے کہ وہ ان سے رابطہ کرے:


محکمہ تعلیم ،ہنر اور مالزمت
اگر آپ سیزنل ورکر ہیں ،تو
ٔ



اگر آپ پیسیفک لیبر اسکیم میں کام کر رہے ہیں ،تو محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت۔

ان عارضی انتظامات کے تحت بھی آجروں کو آسٹریلیائی کام کی جگہ کے تمام متعلقہ قوانین کی پابندی کرنا ہوگی اور آپ کو آسٹریلیائی کام کی
جگہ کے قانون کے تحت دوسرے تمام مالزمیں کی طرح حقوق حاصل رہیں گے۔

ویزا سے منسلک شرط ( 8503مزید قیام نہیں)
کووڈ 19-کی مدت کے دوران ،سیزنل ورکر اسٹریم میں ذیلی کالس  403کے لیے ،آپ کے ویزا سے منسلک شرط ( 8503مزید قیام نہیں) سے
ِ
کووڈ 19-عالمی وباء ایونٹ ویزا کے لئے درخواست دے سکیں۔
خود بخود چھوٹ مل جائے گی تاکہ آپ ِ
آپ کو  8503کی شرط سے چھوٹ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

موجودہ ویزے پر قیام کی مدت
موجودہ ویزے پر قیام کی مدت میں توسیع نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ اپنی اجازت یافتہ قیام کی مدت ختم ہونے پر بھی آسٹریلیا میں ہیں ت و آپ کا
ویزا ختم ہوجائے گا۔ اگر آپ اپنے ویزے پر اجازت یافتہ قیام کی مدت میں آسٹریلیا سے روانہ نہیں ہوسکتے ہیں ،تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ویزے
کے ختم ہونے کی تاریخ سے قبل مزید ویزا کے لیے درخواست دیں۔
آپ کو اپنے حاالت کے بارے میں اپنے آجر سے تبادلہ خیال کرنا چاہئے۔ سیزنل ورکرس کو موجودہ کام کے مواقع فراہم کرنے کے لئے اور یہ
یقی نی بنانے کہ وہ محفوظ اور مدد یافتہ ہیں ،محکمہ تعلیم ،ہنر اور مالزمت منظور شدہ آجروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔
کووڈ 19-عالمی وباء ایونٹ ویزا کے لئے اہل ہوسکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے ویزا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں ،بشمول وزٹر ویزا
آپ ِ
کے۔
آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ دوسرے ویزا کے تقاضوں کو کیوں پورا نہیں کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی بیان اور ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے
پاس مزید ویزا کی درخواست کی فیس ( )VACادا کرنے کے لئے خاطر خواہ رقم نہیں ہے۔

قرنطینہ کے تقاضے
کووڈ 19-صحت کے اقدامات پر عمل کرنا چاہئے ،جس میں سماجی دوری اور خود علیحدگی بھی شامل
تمام ویزا حاملین کو الزمی طور پر تمام
ِ
ہے۔
کووڈ 19-وباء کو روکنے کے لئے زراعت کے شعبہ میں کام کر رہے عارضی ویزا حاملین کے قرنطینیہ اور خود علیحدگی کی ضروریات پوری
ِ
کرنے کے لئے ریاستی اور عالقائی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔
محکمہ داخلہ ریاستی اور عالقائی حکومتوں کے ریفرل قبول کرتا ہے تاکہ ایسے ویزا حاملین جو صحت عامہ اور قرنظینیہ کے قوانین پر عمل نہیں
کرتے ہیں ،ان کے ویزا کی منسوخی پر غور کیا جا سکے جہاں بھی وہ صحت کے لئے ناقابل قبول خطرہ پیدا کریں۔
ہر ریاست اور عالقہ کے لئے قوانین سے متعلق معلومات درج ذیل لنکس پر دستیاب ہیں:


آسٹریلوی دار الحکومت عالقہ (https://www.health.act.gov.au/ - )ACT



نیو ساؤتھ ویلز ( https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx - )NSW



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



کوئینز لینڈ (https://www.health.qld.gov.au/ - )QLD



مغربی آسٹریلیا (https://www.health.wa.gov.au/ - )WA



جنوبی آسٹریلیا (https://www.sahealth.sa.gov.au/ - )SA



شمالی عالقہ جات (https://health.nt.gov.au/ - )NT



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

مالی مشکالت کا سامنا کر ہے ویزا حاملین
اگر آپ اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں تو ،آپ کو چاہئے کہ جہاں ممکن ہو اپنے وطن واپس جانے کا انتظام کریں۔
اگر آپ اپنے موجودہ رہائشی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں تو ،آپ  2019-20مالی سال میں اپنے آسٹریلیائی سُپر اینّوئیشن بال ٹیکس
سے 10,000$تک کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔

