Công nhân thời vụ
Xét nghiệm và điều trị COVID-19
Ngay cả nếu quý vị không có visa, hoặc không biết chắc về tình trạng visa của mình, quý vị vẫn phải tuân
theo chỉ thị y tế công cộng. Nếu cảm thấy không khoẻ, quý vị hãy đi gặp bác sĩ và xét nghiệm COVID-19.
Các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đang cung cấp xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí.


Lãnh thổ Thủ đô Úc



New South Wales



Vùng Lãnh thổ Miền Bắc



Queensland



Nam Úc



Tasmania



Victoria



Tây Úc

Tôi là Công nhân Thời vụ hoặc nằm trong Chương trình Lao động Thái
Bình Dương
Những người có visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thái Bình Dương
Quý vị có thể nộp đơn xin visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thái Bình Dương khi quý vị và chủ
hãng của mình được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương để tham gia vào chương trình này. Visa
này sẽ cho phép quý vị tiếp tục ở Úc một cách hợp pháp, và tiếp tục đi làm cho đến khi quý vị có thể trở về
đất nước quê hương của mình.

Những người có visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thời vụ
Visa của quý vị không thể được gia hạn. Tuy nhiên, Chính phủ Úc đã đưa ra các biện pháp mới cho những
người làm việc trong các lĩnh vực then chốt để đối phó với COVID-19.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin visa Hoạt động Tạm thời (số 408 thuộc thể loại Sự kiện được Chính
phủ Úc Tán thành (AGEE) (visa sự kiện đại dịch COVID-19), nếu:


visa của quý vị sẽ hết hạn trong 28 ngày nữa hoặc sớm hơn



visa của quý vị đã hết hạn, nhưng không quá 28 ngày trước



quý vị không thể rời khỏi Úc



quý vị đang làm việc trong lĩnh vực then chốt đối với COVID-19 như chăm sóc y tế, chăm sóc người
cao niên và khuyết tật, trông trẻ, hay nông nghiệp, và chế biến thực phẩm.

Visa này sẽ cho phép quý vị tiếp tục ở Úc một cách hợp pháp, và tiếp tục đi làm cho đến khi quý vị có thể trở
về đất nước quê hương của mình. Các sắp đặt giống như vậy cho Chương trình Lao động Thời vụ và
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Chương trình Lao động Thái Bình Dương, trong đó có các sắp đặt liên quan đến chủ hãng, sẽ tiếp tục áp
dụng đối với visa mới.

Làm việc cho chủ hãng khác
Các công nhân trong Chương trình Lao động Thời vụ hoặc Chương trình Lao động Thái Bình Dương
thường chỉ được phép làm việc cho một Người Bảo lãnh/Chủ hãng được Chấp thuận, trừ phi Bộ Nội vụ cho
phép quý vị thay đổi.
Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, quý vị sẽ có thể di chuyển giữa những Người Bảo lãnh/Chủ hãng được
Chấp thuận. Nếu quý vị cần phải di chuyển giữa những Người Bảo lãnh/Chủ hãng được Chấp thuận, chủ
hãng của quý vị cần phải liên lạc với:


Bộ Giáo dục, Tay nghề và Lao động, nếu quý vị là Công nhân Thời vụ



Bộ Ngoại giao và Ngoại thương, nếu quý vị đang làm việc trong Chương trình Lao động Thái Bình
Dương.

Theo các sắp đặt tạm thời này, các chủ hãng vẫn cần phải tuân theo tất cả các luật liên quan về công sở
của Úc và quý vị sẽ tiếp tục có các quyền theo luật công sở của Úc giống như tất cả các nhân công khác.

Điều kiện visa 8503 (Không được Ở lại Thêm)
Đối với visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thời vụ, trong thời kỳ COVID-19, điều kiện 8503 (Không
được Ở lại Thêm) gắn liền với visa của quý vị sẽ được tự động miễn để cho phép quý vị nộp đơn xin visa sự
kiện Đại dịch COVID-19.
Quý vị sẽ không cần nộp đơn xin miễn điều kiện 8503.

Thời hạn ở lại trong các visa hiện có
Không được gia hạn thời hạn ở lại trong visa hiện có. Visa của quý vị sẽ kết thúc nếu quý vị vẫn ở Úc vào
cuối thời hạn được phép ở lại. Nếu không thể rời Úc trước khi kết thúc thời hạn ở lại của mình, quý vị nên
nộp đơn xin visa khác để được tiếp tục hợp pháp cho đến khi có thể rời Úc.
Quý vị nên thảo luận hoàn cảnh của mình với chủ hãng. Bộ Giáo dục, Tay nghề và Lao động đang làm việc
với các Chủ hãng được Chấp thuận để tạo cơ hội làm việc liên tục cho công nhân thời vụ và đảm bảo họ
được an toàn và được hỗ trợ.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin visa sự kiện Đại dịch COVID-19 nếu không thể đáp ứng các yêu cầu
cho loại visa khác, kể cả visa du lịch.
Quý vị sẽ cần chứng minh tại sao quý vị không thể đáp ứng yêu cầu cho loại visa khác. Đó có thể bao gồm
tờ khai và bằng chứng cho thấy quý vị không có đủ tiền để có thể trả lệ phí nộp đơn xin visa (VAC) khác.

Các yêu cầu cách ly kiểm dịch
Tất cả những người có visa đều phải tuân theo mọi biện pháp y tế đối với COVID-19, bao gồm giãn cách xã
hội và tự cách ly.
Các chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm về các yêu cầu cách ly kiểm dịch và tự cách ly
đối với những người có visa tạm trú làm việc trong nghành nông nghiệp để kiểm soát sự lây lan của COVID19.
Bộ Nội vụ chấp nhận thư giới thiệu từ các chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ để những người có visa
không tuân theo luật cách ly kiểm dịch và y tế công cộng có thể được cân nhắc để huỷ visa trong trường
hợp họ gây ra nguy cơ sức khoẻ không thể chấp nhận.
Có thể tìm hiểu thông tin về luật cho mỗi Tiểu bang và Vùng lãnh thổ tại các đường dẫn sau đây:


Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) - https://www.health.act.gov.au/
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New South Wales (NSW) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx



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



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



Tây Úc (WA) - https://www.health.wa.gov.au/



Nam Úc (SA) - https://www.sahealth.sa.gov.au/



Lãnh thổ Miền bắc (NT) - https://health.nt.gov.au/



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

Những người có visa gặp khó khăn về tài chính
Nếu không thể chu cấp cho bản thân, quý vị nên thu xếp hồi hương khi có thể.
Nếu không thể đáp ứng các chi phí sinh hoạt trước mắt, quý vị có thể tiếp cận tối đa 10,000 đô la trong quỹ
hưu bổng Úc của quý vị, không phải trả thuế vào năm tài chính 2019-2020.
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