
 

 
 

 

 
 2Special Category Visa - 130121 - Urduاز 1صفحہ  

  کی جانچ اورعالج 19-کووڈ

اگر آپ کے پاس ویزا نہ بھی ہو، یا آپ اپنے ویزا کی کیفیت کے بارے میں غیر یقنی ہوں، تب بھی آپ کو صحت عامہ کی 
کی جانچ   19-کررہے ہیں، تو طبی امداد حاصل کریں اور کووڈہدایات پر عمل کرنا چاہئے۔ اگر آپ اگر آپ بیمار محسوس 

  کروائیں۔ 

  کی مفت جانچ اورعالج فراہم کررہی ہیں۔ 19-ریاستی اور عالقائی حکومتیں کووڈ

 آسٹریلیائي دارلحکومتی خطہ  
 نیو ساوتھ ویلز  
 شمالی خطہ  
 کوئنز لینڈ  
 جنوبی آسٹریلیا  
 تسمانیا  
 وکٹوریہ  
 آسٹریلیا مغربی  

  میرے پاس خصوصی زمرے کا ویزا ہے

نیوزی لینڈی اور آسٹریلیائی باشندوں کے لئے ایسے بندوبست ہیں جن کے تحت ہم ایک دوسرے کے ملک میں ره سکتے 
  ہیں اور کام کرسکتے ہیں۔

  کیا میں آسٹریلیا میں کسی طرح کی مدد حاصل کرنے کے قابل ہوں؟

لینڈی شہری ہیں اور اہلیت کے دیگر تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو  آپ جاب سیکر اور تحفظ یافتہ نیوزی   SCVاگر آپ 
  جاب کیپر اسکیموں کی ادائیگیوں سمیت تمام فالحی معاوضے حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

 ویزا ہے، پھر بھی آپ اپنے آجر کے TY444تحفظ یافتہ نیوزی لینڈی شہری نہیں ہیں اور آپ کے پاس   SCVاگر آپ 
  توسط سے جاب کیپر اسکیم کی ادائیگی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

  نیوزی لینڈ کی تحفظ یافتہ شہری کون ہیں؟

  جو شخص ذیل میں سے کسی ایک گروه کے تحت آتا ہے، وه نیوزی لینڈ کا تحفظ یافتہ شہری ہے:

  سے ره رہا ہو 2001فروری  26آسٹریلیا میں  
  مہینے آسٹریلیا میں رہا ہو 12ے برسوں میں س 2مذکوره تاریخ سے پہلے  
 26  سے پہلے سروس آسٹریلیا کی طرف سے  2004فروریSCV   تحفظ یافتہ حیثیت حاصل کی ہو۔  

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.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


 

 
 

 

 
 2Special Category Visa - 130121 - Urduاز 2صفحہ  

SCV  تحفظ یافتہ حیثیت کے حاملین سے متعلق مزید معلومات اور مشورے درج ذیل لنک سے حاصل کئے جا سکتے ہیں
  ۔ سروس آسٹریلیا کی ویب سائٹ

 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder
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