عارضی ہنر کی کمی کا ویزا (ذیلی کالس  )482یا عارضی کام (ہنر مند)
کا ویزا (ذیلی کالس )457
کووڈ 19-کی ٹیسٹنگ 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
نی و ساؤتھ ویلز
شمالی عالقہ جات
کوئینز لینڈ
جنوبی آسٹریلیا
تسمانیہ
وکٹوریہ
مغربی آسٹریلیا

میرے پاس عارضی ہنر کی کمی کا ویزا (ذیلی کالس  )482یا عارضی کام (ہنر مند) کا ویزا ہے (ذیلی
کالس )457
کووڈ 19-ک ی وجہ سے چھٹی دے دی گئی ہو ،لیکن انہیں برخواست نہ کیا گیا ہو،
عارضی ہنر کی کم ی اور ذیلی کالس  457ویزا حاملین جنہیں
ِ
ان کے ویزا جائز مانے جائیں گے۔ کاروباری اداروں کو عام انتظامات کے مطابق آپ کے ویزا میں توسیع کرانے کا موقع ملے گا۔
کاروباری ادارے آپ کے ویزا کے ضوابط کی خالف ورزی کئے بغیر یا کاروبار کے مالک کی ذمہ داری وں کی خالف ورزی کئے بغیر آپ کے
اوقات کو کم کرسکیں گے۔

اگر آپ کی مالزمت چلی گئی ہے تو اختی ارات
اگر آپ کو کام سے الگ کردیا گیا ہے اور آپ فی الحال بے روزگار ہیں ،تو آپ کو  60دن کے اندر دوسرا آجر ڈھونڈنا چاہئے یا آسٹریلیا چھوڑ کر
جانے کا انتظام کرنا چاہئے ،جہاں یہ ممکن ہو۔
اگر آپ اپنے آبائی ملک واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں ،تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک جائز ویزا ہو اور جہاں ضرورت ہو آسٹریلیا کے صحت
سے متعلق مشورے پر عمل کریں۔
کووڈ 19-اہم
اس وقت صحت کی نگہداشت  ،معمر افراد ،معذورین ک ی نگہداشت ،بچوں کی نگہداشت یا زراعت اور فوڈ پروسیسنگ جیسے اہم ِ
شعبوں میں کام کر رہے عارضی ورک ویزا حاملین بھی عارضی سرگرم ی ویزا (ذیلی کالس  )408آسٹریلیائی حکومت کا توثی ق شدہ ایگریمنٹ
کووڈ 19-عالمی وباء ای ونٹ ویزا) کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔
ایونٹ ( ِ

مالی مشکالت کا سامنا کرنے والے ویزا حاملین
اگر آپ کو چھٹی دے دی گئی ہے ،لیکن برخواست نہیں کیا گیا ہے ،اور آپ اپنے موجودہ رہائشی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں ت و ،آپ
 2019-20مالی سال میں اپنے آسٹریلیائی کفالتی بال ٹیکس سے  10,000$تک کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔

براہ کرم مالحظہ کریں سُپر اینّوئیشن تک جلد رسائ ی کے بارے میں آسٹریلیائی ٹیکسیشن آفس

کووڈ 19-عالمی وباء ایونٹ ویزا
ِ
اگر آپ کا عارضی کام کرنے کا ویزا ختم ہونے جا رہا ہے ،آپ کسی اہم شعبے میں کام نہیں کرتے ،آپ داخلے کی پابندی ک ی وجہ سے اپنے گھر
کووڈ 19-عالمی وباء ایونٹ ویزا کے اہل ہوسکتے
واپس نہیں جا سکتے اور آپ دوسرے ویزا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ،پھر بھی آپ ِ
ہیں۔
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۔

