Visa Tạm trú Thiếu Tay nghề (loại 482) hoặc visa
Làm việc (có Tay nghề) Tạm trú (loại 457)
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 có visa Tạm trú Thiếu Tay nghề (loại 482) hoặc visa Làm việc (có
Tay nghề) Tạm trú (loại 457)
Những người có visa Tạm trú Thiếu Tay nghề và visa loại 457 đang tạm nghỉ việc nhưng chưa bị cho thôi
việc do COVID-19, sẽ vẫn tiếp tục có visa hợp lệ. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để gia hạn visa cho quý vị
theo sắp đặt bình thường.
Các doanh nghiệp sẽ có thể giảm giờ làm việc của quý vị mà không làm cho quý vị bị vi phạm điều kiện visa
hay làm cho doanh nghiệp vi phạm trách nhiệm của chủ hãng.

Các lựa chọn trong trường hợp quý vị bị mất việc
Nếu quý vị bị sa thải và hiện đang không có việc làm, quý vị nên tìm một chủ hãng khác trong vòng 60 ngày
hoặc thu xếp để rời khỏi Úc, khi có thể.
Nếu quý vị không thể trở về đất nước quê hương của mình, quý vị cần phải duy trì visa có hiệu lực và tuân
theo hướng dẫn y tế của Úc khi cần thiết.
Những người có visa làm việc tạm trú hiện đang được tuyển dụng trong các lĩnh vực then chốt – như chăm
sóc y tế, chăm sóc người cao niên và khuyết tật, trông trẻ, hay nông nghiệp và chế biến thực phẩm – có thể
hội đủ điều kiện để xin Visa Hoạt động Tạm thời (loại 408) visa thuộc thể loại Sự kiện Thoả thuận được
Chính phủ Úc Tán thành (visa sự kiện Đại dịch COVID-19).
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Những người có visa gặp khó khăn về tài chính
Nếu quý vị bị tạm nghỉ việc, nhưng chưa bị cho thôi việc, và 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.
Vui lòng xem trang mạng Sở thuế Úc về việc tiếp cận trước tiền hưu bổng

Visa Sự kiện Đại dịch COVID-19
Nếu visa lao động tạm trú của quý vị sắp hết hạn, quý vị không làm việc trong lĩnh vực then chốt, quý vị
không thể hồi hương vì lệnh hạn chế vào Úc và không đáp ứng được các yêu cầu cho loại visa khác, quý vị
vẫn có khả năng hội đủ điều kiện để xin visa sự kiện Đại dịch COVID-19.
Quý vị sẽ cần chứng minh tại sao quý vị không thể đáp ứng yêu cầu của 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.
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