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COVID-19  یک جانچ اورعالج 

اگر آپ ےک پاس ویزا نہ بیھ ہو، یا آپ اپنے ویزا یک کیفیت ےک بارے میں غیں یقنے ہوں، تب بیھ آپ کو صحت عامہ یک ہدایات 
، تو طنی امداد حاصل کریں اور  ۔ اگر آپ اگر آپ بیمار محسوس کررہے ہیں ۔  COVID-19پر عمل کرنا چاہنے  یک جانچ  کروائیں

۔  COVID-19ریاسنی اور عالقائے حکومتیں   یک مفت جانچ اور عالج فراہم کرریہ ہیں

 ي دارالحکومنی خطہ
یلیائے  آسیر

 نیو ساوتھ ویلز 
 شمایل خطہ 
 ے لینڈ  کوئیے
 یلیا  جنوئ آسیر
 تسمانیا 
 وکٹوریہ 
 یلیا  مغرئ آسیر

ے پاس ورکنگ ہایل ڈے میکر ویزا ہ    میر

یلیا میں "خصویص کام" ےک WHMورکنگ ہایل ڈے میکر ) ۔ لیکن، اگر آپ نے آسیر ( ویزا یک میعاد میں توسیع نہیں یک جاسکنی
، تو آپ دورسے یا تیرسے  ے یا چھ مہینے مکمل کر لئے ہیں ۔ WHMتیں  ویزا ےک لئے درخواست دے سکئی ہیں

ائطمزید معلومات ےک لئے مالحظہ کریں    خصویص کام یک رسر

یلیا میں کہیں بیھ صحت یک نگہداشت اور طنی شعبوں  2020جنوری  31( اب WHMsورکنگ ہایل ڈے میکر ) ےک بعد آسیر
ست دینے ےک واسےط 'خصویص کام'  ویزے ےک لئے درخوا WHMےک اہم کاموں کو دورسے یا تیرسے  COVID-19میں کئں گئے 

۔ مزید معلومات ےک لئے  یںشمار کر سکئی ہیں  مالحظہ کریں۔ تازہ ترین خیی

، تو  COVID-19ویزا ےک اہل نہیں ہیں اور آپ  WHMاگر آپ دورسے یا تیرسے  ےک لئے کیس اہم شعئی میں کام نہیں کررہے ہیں
 جب 

ی
۔ اس ےس تب تک آپ کو قانوئے حیثیت میں رہنے یک اجازت ہویک آپ کو کیس دورسے ویزا ےک لئے درخواست دینے چاہنے
۔زراعت، فوڈ پروسیسنگ، صحت اور طنی نگہداشت، بزرگوں اور  تک کہ آپ اپنے ملک واپس لوٹنے ےک قابل نہیں ہوجانی

۔ COVID-19عذور افراد یک نگہداشت اور بچوں یک نگہداشت م  ےک اہم شعئی ہیں

۔ ( 600وزییر ویزا )ذییل زمرہ اپنے حاالت یک بنیاد پر آپ   ےک لئے اہل ہوسکئی ہیں

، آپ کو اس ویزا یک لوازمات بشمول عمر یک حد، انگریزي زبان، صحت اور کردار یک سند کو پورا کرنا ن یا ویزا دنے جانے ےک لئے
۔ وری ہے  ضے

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
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
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
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 ویزا ےک لئے درخواست WHMدورسے یا تیرسے 

۔ ( 462( ویزا یا ورک اینڈ ہایل ڈے )ذییل زمرہ 417آپ دورسے یا تیرسے ورکنگ ہایل ڈے )ذییل زمرہ  ویزا ےک اہل ہوسکئی ہیں
 :  محکمہ داخلہ یک ویب سائٹ پر یہ معلوم کریں کہ آیا آپ اہل ہیں اور درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے

 ( ویزا417ورسا ورکنگ ہایل ڈے  )ذییل زمرہ د 
  ( ویزا417تیرسا ورکنگ ہایل ڈے  )ذییل زمرہ 
  ( ویزا462دورسا ورک اور ہایل ڈے  )ذییل زمرہ 
  ( ویزا462تیرسا ورک اور ہایل ڈے  )ذییل زمرہ 

۔ آپ کو بریجنگ ویزا دیا جاسکتا  اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل آپ کو نئے ویزا ےک لئے درخواست دینا الزیم ہے
یلیا میں اس وقت تک آپ یک قانوئے حیثیت بحال رکھے گا جب تک کہ ، جو آسیر یصلہ نہ کیا آپ ےک ویزا یک درخواست پر ف ہے

۔  جانے

ط   ایک آجر ےک ساتھ چھ مہینے تک کام کرنے یک حد بندی - 8547ویزا یک رسر

، لیکن عام طورپر یہ    ورکنگ ہایل ڈے میکرز  یلیا میں اپنے قیام ےک دوران کیس بیھ طرح ےک کام کرسکئی ہیں یس ایک آجر کآسیر
، سوانے اس ےک کہ محکمہ داخلہ نے ایس آجر ےک ساتھ چھ مہینے ےس زيادہ مدت  ےک ساتھ چھ مہینے کام کرنے  تک محدود ہے

  کرنے یک اجازت دی ہو۔  تک کام

زراعت، فوڈ پروسیسنگ، صحت اور طنی نگہداشت، بزرگوں یک نگہداشت، معذور افراد یک نگہداشت اور بچوں یک دیکھ 
 ےس کو محکمہ یک طرف ےس ایک یہ آجر ےک ساتھ چھ مہینے   بھال سمیت اہم شعبوں میں کام کرنے واےل ورکنگ ہایل ڈی میکرز 

۔زیادہ عرےص تک کام کرنے یک   اجازت حاصل ہے

 ہوں
ی
 میر اہم شعئے میر کام کرتا / کرت

عالیم وباء ےس متعلق کیس اہم شعبہ میں کام کرنے یک پیش کش یک گنے ہے یا جو  COVID-19ورکنگ ہالیڈے میکرز جنہیں 
زراعت، فوڈ پروسیسنگ، صحت، عمر رسیدہ اور معذور افراد یک دیکھ بھال اور بچوں یک دیکھ بھال ےک شعبہ میں کام کرنی 

عالیم وباء ایونٹ ویزا ےک لئے  COVID-19 ویزا حاصل کرنے ےک اہل نہیں ہیں وہ WHMہیں اور جو دورسے یا تیرسے 
۔در 

ی
۔ ویزا ےک لئے درخواست دینے یک کوئے فیس نہیں ہویک  خواست دے سکئی ہیں

یلیا میں کہیں بیھ صحت یک دیکھ بھال اور طنی شعبوں  2020جنوری  31( اب WHMsلیڈے میکرز)ورکنگ ہا ےک بعد آسیر
 ےک‘ مخصوص کام’ویزے یک درخواست دینے ےک لئے  WHMےک اہم کاموں کو دورسے یا تیرسے  COVID-19میں کئے جانے واےل 

۔ مزید معلومات ےک لئے  یںطور پر شمار کر سکئی ہیں  ۔مالحظہ کریں  مخصوص کام ےک حاالت  اور  تازہ ترین خیی

ے  مایل مشکالت کا سامنا کرنے واےل ویزا   حاملیر

۔  اگر آپ اپنے کفالت میں تعاون کرنے ےس قاض ہیں تو آپ کو اپنے ملک واپس لوٹنے کا انتظام کرنا چاہنے

COVID-19  یک وباء کا ویزا 

، سفری پابندیوں یک وجہ ےس آپ   WHMاگر آپ ےک  ، آپ کیس اہم شعئی میں کام نہیں کررہے ویزا یک میعاد ختم ہو ریہ ہے
، تو پھر بیھ آپ وباء عالیم  COVID-19 اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکئی اور آپ دورسے ویزا ےک لوازمات کو پورا نہیں کرسکئی

۔ اس ےک لئے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ دورسے ویزا ےک لوازمات کو پورا کیوں نہیں   ویزا ایونٹ  حاصل کرنے ےک اہل ہوسکئی ہیں

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19


 

 
 

 

 
 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/working-holiday-maker-visa - 26/02/2021 - Urdu  3از 3صفحہ 

 

۔ اس میں یہ بیان اور ثبوت شا  VACمل ہوسکتا ہے کہ آپ ےک پاس ویزا یک درخواست فیس )کرسکئی ہیں
ے

( ادا کرنے ےک لئے کاف
۔  رقم نہیں ہے


