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Coronavirus (COVID-19)
ការបង់ប្រាក់របស់យ ើង និងរយបៀបចូ លយប្របើប្រាស់ការបង់ប្រាក់ទង
ាំ យ
ប្រសិនបរើអ្នកមានបេខបោងអ្តិថិជន (CRN) ររស់ Centrelink ប
តបាន។ អ្ន កមិនប្តូវការបៅមជឈមណឌេបសវាកមម បេ។

ោះ

ោះអ្ន កអាចទាមទារបៅតាមអ្៊ីនធឺណិ

សូ មចូ េបៅ my.gov.au ប ើយបយើងនឹង ាំអ្នកភ្លាមឱ្យចោះប្មោះព៊ីបោេរាំណងររស់អ្នកប ើមប៊ីទាមទារការ
រង់ប្បាក់ Centrelink ។ បៅបពេអ្ន កបានចោះប្មោះព៊ីបោេរាំណងររស់អ្នកប ម
ើ ប៊ីទាមទាររ ួចប យ
ើ ប ោះបយើង
នឹងទាក់េងអ្ន ក ប ើមប៊ីប្បារ់អ្នកអ្ាំព៊ីអ្វ៊ីខាោះដ េប្តូវបធវ ើរ ា រ់បេៀត។ បយើងនឹងកាំណត់កាេររ ិបចេ េថយ
បប្កាយបេើការរង់ប្បាក់ររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើអ្នកមិនមានគណន៊ី myGov បេ ប ោះអ្ន កនឹងប្តូវការរបងក ើតគណន៊ីបនោះជាមនសិន។ សូ មចូ េបៅ
my.gov.au និងបធវ ើតាមភ្លាម ប ើមប៊ីចោះប្មោះព៊ីបោេរាំណងររស់អ្នក ប ើមប៊ីទាមទារ។
សប្មារ់ព័តមា
៌ នរដនែ ម សូ មចូ េបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus supplement
អ្ន កនឹងេេួ េបានប្បាក់ $550 សប្មារ់ coronavirus supplement ប្រសិនបរើអ្នកកាំពងេេួ េបានការ
រង់ប្បាក់ណាមួ យននការរង់ប្បាក់ ូ ចតបៅបនោះ៖
• JobSeeker Payment
o Widow Allowance
o Partner Allowance
o Sickness Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY in receipt of Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
• Special Benefit.
បយើងនឹងរង់ប្បាក់បនោះបោយសវ ័យប្រវតត ិចូេកនុងគណន៊ីធ

ោរររស់អ្នកព៊ីនថៃ េ៊ី 27 ដខបមសា ឆ្នាំ 2020។

Economic Support Payments
ការបង់ប្រាក់ដល
ុ សរុបយលើកទីមួ
បយើងនឹងរង់ប្បាក់ឱ្យអ្ន កមដ ងគត់ចាំនួន $750 នន Economic Support Payment ប្រសិនបរើអ្នកកាំពងរស់
បៅកនុងប្របេសអ្ូ ស្ត្សាតេ៊ី និងមានសិេធិេេួ េបានការរង់ប្បាក់ចប ា ោះរវាងនថៃ េ៊ី 12 ដខម៊ី ឆ្នាំ 2020 និងនថៃ
េ៊ី 13 ដខបមសា ឆ្នាំ 2020។
អ្ន កមិនចាំបាច់ប្តូវការបធវ អ្
ើ វ ៊ីបេ ប ើមប៊ីេេួ េបានការរង់ប្បាក់បនោះ។ បយើងនឹងរង់ប្បាក់បនោះបោយសវ ័យប្រវតត ិ
ចូ េបៅកនុងគណន៊ីធ ោរររស់អ្នក។
អ្ន កនឹងេេយេបានប្បាក់ព៊ីនថៃ 31 ដខម៊ី
ដខបមសា ឆ្នាំ 2020។

។ មនសសភ្លគបប្ចើននឹងេេយេបានប្បាក់បនោះបៅប្តឹមនថៃ េ៊ី 17

ការរង់ប្បាក់ដ េមានសិេធិេេួ េបាន រ ួមមាន៖
• ABSTUDY (Living Allowance)
• Austudy
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• Age Pension
• Bereavement Allowance
• Carer Allowance
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• Double Orphan Pension
• Family Tax Benefit A
• Family Tax Benefit B
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Partner Allowance
• Sickness Allowance
• Widow Allowance
• Widow B Pension
• Wife Pension
• Youth Allowance
អ្ន កក៏នឹងេេួ េបានការរង់ប្បាក់ផងដ រ ប្រសិនបរើអ្នកមានកាតសមបទាន 1 ននរណា
ដ កាតសមបទាន ូ ច
តបៅបនោះ៖
• Pensioner Concession Card
• Commonwealth Seniors Health Card
• Veteran Gold Card.
អ្ន កក៏នឹងេេួ េបានការរង់ប្បាក់ផងដ រ ប្រសិនបរើអ្នកេេួ េបានការរង់ប្បាក់ 1 ននការរង់ប្បាក់ររស់
Department of Veterans’ Affairs payments ូ ចតបៅបនោះ៖
• Veteran Service Pension
• Veteran Income Support Supplement
• Veteran Compensation payments, including lump sum payments
• War Widow(er) Pension.
អ្ន កកនឹងេេួ េបានការរង់ប្បាក់ដត 1
េកខ ណៈសមប្សរបប្ចើនជាង 1 ក៏បោយ។

ងបេ បរើបទាោះរ៊ីជាអ្ន កេេួ េបានការរង់ប្បាក់ ឬកាតមាន

ការបង់ប្រាក់ដល
ុ សរុបយលើកទីពីរ
ប្រសិនរអ្ន កមិនមានសិេធិេេួ េបាន coronavirus supplement អ្ន កអាចេេួ េបានការរង់ប្បាក់បេើកេ៊ី
ព៊ីរចាំនួន $750 នន Economic Support Payment។ បយើងនឹងរង់ប្បាក់បនោះចរ់ព៊ីនថៃ េ៊ី 13 ដខកកក ោ ឆ្នាំ
2020។
អ្ន កអាចេេួ េបានវា ប្រសិនបរើអ្នកមានសិេធិ បៅនថៃ េ៊ី 10 ដខកកក ោ ឆ្នាំ 2020 សប្មារ់ការរង់ប្បាក់ ឬកាត
សមបទានណាមួ យ សប្មារ់ Economic Support Payment បេើកេ៊ីមួយ។
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អ្ន កនឹងមិនេេួ េបានការរង់ប្បាក់បនោះបេ ប្រសិនបរើអ្នកកាំពងេេួ េបាន coronavirus supplement។

សប្រាប់ព័ត៌ានបន្នែ ម
ឹ ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវការអ្ន ក
• សូ មបៅេូ រសពា បៅបេខការរង់ប្បាក់ធមម តាររស់អ្នក ប ើយប្បារ់បយើងឱ្យ ង
រកដប្រផ្ទាេ់មាត់។ បយើងនឹងចត់ឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្ទាេ់មាត់មានក់បោយឥតគិតនថា ។ សប្មារ់រញ្ជ ៊ីបេខ
េូ រសពា ររស់បយើង សូ មចូ េបៅ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• បៅេូ រសពា បៅបេខ 131 202 ប ើមប៊ីនិោយជាមួ យបយើងជាភ្លសាររស់អ្នកអ្ាំព៊ីការរង់ប្បាក់ និងបសវា
កមម
ររស់ Centrelink ។
• បៅេូ រសពា បៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមបេខ 131 450 ប ើមប៊ីនិោយ
ជាមួ យបយើងជាភ្លសាររស់អ្នកអ្ាំព៊ីការរង់ប្បាក់ និងបសវាកមម
ររស់ Medicare និង Child Support
។
• សូ មចូ េបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19 សប្មារ់ព័ត៌មានរដនែ មជាភ្លសាអ្ង់បគា ស
សាាល់៖ ការបៅេូ រសពា ពេ
៊ី ូ រសពា ផាោះររស់អ្នកបៅបេខ ‘13’ ព៊ីកដនា ងណាមួ យបៅកនុងប្របេសអ្ូ ស្ត្សាតេ៊ីនឹងប្តូវ
គិតនថា តាមអ្ប្តាបថរ។ អ្ប្តាប ោះអាចដប្រប្រួ េព៊ីតនមា ននការបៅេូ រសពា បៅតាមតាំរន់ ប ើយក៏អាចដប្រ
ប្រួ េបៅតាមអ្ន កផដ េ់បសវាកមម េូរសពា ផងដ រ។ ការបៅេូ រសពា បៅបេខ ‘1800’ ព៊ីបេខេូ រសពា ផាោះររស់អ្នក គឺ
មិនគិតនថា បេ។ ការបៅេូ រសពា ព៊ីបេខេូ រសពា សាធារណៈ និងេូ រសពា ន អាចគិតនថាតាមបមា៉ោង ប ើយគិតនថា
តាមអ្ប្តាកាន់ដតខព ស់

ការប្របកាសមិនទទួ លខុសប្រតូវ
ព័ត៌មានដ េមានបៅកនុងការផសពវ ផាយបនោះមានបោេរាំណងសប្មារ់ដតជាការដណ ាំចាំប ោះការរង់ប្បាក់
និងបសវាកមម
រ៉ោបណា
ណ ោះ។ ជាការេេួ េខសប្តូវររស់អ្នក ប ើមប៊ីសបប្មចចិតតថា អ្ន កប្បាថានចង់ោក់ កយសាំ
ប ើមប៊ីបានការរង់ប្បាក់ ឬក៏អ្ត់ និងប ើមប៊ីបធវ ើការោក់ កយសាំទាក់េងនឹងកាេៈបេសៈជាក់លាក់ររស់អ្នក។
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Coronavirus (COVID-19)
Our payments and how to access them
If you already have a Centrelink Customer Reference Number (CRN), you can claim online. You
do not need to go to a service centre.
Go to my.gov.au, and we will prompt you to register your intention to claim a Centrelink payment.
Once you have registered your intention to claim, we will contact you to tell you what to do next.
We will backdate your payment.
If you do not have a myGov account, you will need to create one first. Go to my.gov.au and follow
the prompts to register your intention to claim.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus supplement
You will get the $550 coronavirus supplement if you are getting any of these payments:
• JobSeeker Payment
o Widow Allowance
o Partner Allowance
o Sickness Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY in receipt of Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
• Special Benefit.
We will pay it automatically into your bank account from 27 April 2020.

Economic Support Payments
First lump sum payment
We will pay you the $750 one off Economic Support Payment if you are living in Australia and get
an eligible payment between 12 March 2020 and 13 April 2020.
You do not need to do anything to get it. We will pay it automatically into your bank account.
You will get the money from 31 March. Most people will get it by 17 April 2020.
Eligible payments include:
• ABSTUDY (Living Allowance)
• Austudy
• Age Pension
• Bereavement Allowance
• Carer Allowance
14903.2003
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• Carer Payment
• Disability Support Pension
• Double Orphan Pension
• Family Tax Benefit A
• Family Tax Benefit B
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Partner Allowance
• Sickness Allowance
• Widow Allowance
• Widow B Pension
• Wife Pension
• Youth Allowance
You will also get the payment if you have 1 of these concession cards:
• Pensioner Concession Card
• Commonwealth Seniors Health Card
• Veteran Gold Card.
You will also get the payment if you get 1 of these Department of Veterans’ Affairs payments:
• Veteran Service Pension
• Veteran Income Support Supplement
• Veteran Compensation payments, including lump sum payments
• War Widow(er) Pension.
You will only get 1 payment, even if you get more than 1 qualifying payment or card.

Second lump sum payment
If you are not eligible for the coronavirus supplement you may get a second $750 Economic
Support Payment. We will pay this from 13 July 2020.
You may get it if you were eligible on 10 July 2020 for any payments or concession cards that were
eligible for the first Economic Support Payment.
You will not get this payment if you are getting the coronavirus supplement.

For more information
• Call your regular payment number and let us know you need an interpreter. We will arrange one
for free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/phoneus
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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• Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services.
• Go to servicesaustralia.gov.au/covid19 for more information in English
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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