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Xét nghiệm và điều trị COVID-19 

Ngay cả nếu quý vị không có thị thực, hoặc không biết chắc về tình trạng thị thực của 
mình, quý vị vẫn phải tuân theo các hướng dẫn 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 có thị thực Loại Đặc biệt 

Người dân Tân Tây Lan và Úc có sắp đặt là chúng ta có thể ở và làm việc trên đất nước 
của nhau. 

Tôi có thể tiếp cận hỗ trợ nào ở Úc? 

Nếu quý vị là công dân Tân Tây Lan có SCV bảo vệ và đáp ứng các điều kiện yêu cầu 
khác, quý vị sẽ hội đủ điều kiện để được nhận tất cả trợ cấp an sinh, trong đó có trợ cấp 
Tìm Việc (Job Seeker) và trợ cấp Giữ Việc (Job Keeper). 

Nếu quý vị không phải là công dân Tân Tây Lan có SCV bảo vệ và quý vị có thị thực 
TY444, quý vị sẽ vẫn hội đủ điều kiện để được nhận trợ cấp Giữ Việc (Job Keeper) thông 
qua chủ hãng của mình. 

Công dân Tân Tây Lan được bảo vệ nghĩa là thế nào? 

Một người là công dân Tân Tây Lan có SCV bảo vệ nếu họ rơi vào một trong các nhóm 
sau: 

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.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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 ở Úc vào ngày 26 tháng 2 năm 2001 
 ở Úc được 12 tháng trong vòng 2 năm ngay trước ngày này 
 được Services Australia (Cơ quan Dịch vụ Úc) đánh giá là được SCV bảo vệ trước 

ngày 26 tháng 2 năm 2004. 

Có thể tìm thêm thông tin và hướng dẫn về những người có SCV bảo vệ tại trang mạng 
của Services Australia. 

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