BURMESE

Coronavirus (COVID-19)
ကျွန်ပ
်ု ်တ၏
်ု ို့ ထ

ောက်ပို့ထ ကြေးထပြေးထငွေမ ောြေးနှင ်ို့ ၎င်ြေးတက
်ု ို့ ်ု ရယူပ်ု

အကယ်၍ သငတ
် ွင် စင်တာလင် ဝန်ဆ

ာင်မှုရယူသူ ရည်ညွှန်း် နံပါတ် (Centrelink Customer Reference Number (CRN))

ရှိဆနပပ်းဖြစ်လျှင် သင် အွနလ
် ှိိုင်း် ဖြင် ဆလျှာက်၍ဆတာင််းနှိင
ို သ
် ည်။ သင် ဝန်ဆ
ဝက်ဘ်

ိုက
ှိ ် my.gov.au, ကှိိုဝင်ဆရာက်ပါ၊ Centrelink ဆ

ာင်မှုဌာနရံို်းသှိို သွာ်းရန် မလှိိုအပ်ပါ။

ာက်ပံဆ က်းဆငွ ဆတာင််းခံရန် သင် ရည်ရွယ်ချက်ကှိို

မတ်ပံိုတင်ဆပ်းရန် အတွက် ကျွနပ
်ို ်တှိို သငအ
် ာ်း ညွှန် ကာ်းဆပ်းပါလှိမ်မည်။ သင် ဆတာင််းခံရန် ရည်ရွယ်ချက်ကှိို
မတ်ပံိုတင်ပပ်းသည်နငတ
် စ်ပပှိြိုငန
် က် ကျွနပ
်ို ်တှိို သင် ဘာ
ဆ

က်လိုပ်ရမည်ကှိို ဆဖပာရန် သငအ
် ာ်း

က်သွယ်ပါမည်။ ကျွနပ
်ို ်တှိို သင်

ာက်ပံဆ က်းကှိို လွနပ် ပ်းခွဲသည်ရက်စွွဲမစ၍ တွက်ချက် ဆပ်းပါမည်။

အကယ်၍ သငတ
် ွင် myGov စာရင််းတစ်ခို မရှိလျှင် သင် စာရင််းတစ်ခို ဦ်းစွာြွငရ
် န် လှိိုမည်။ ဝက်ဘ်

ိုက
ှိ ် my.gov.au ကှိို

ဝင်ဆရာက်ပါ၊ သင် ဆတာင််းခံရန် ရည်ရွယ်ချက်ကှိို မတ်ပံိုတင်ရန် ညွှန် ကာ်းသည်အတှိိုင်း် လှိိုက်လိုပ်ပါ။
ပှိိုမှိိုသရ
ှိ ှိလှိိုဆသာ အချက်အလက်မျာ်းကှိို servicesaustralia.gov.au/covid19 တွင် ကည်ရှုပါ

Coronavirus supplement
သင်သည် ဆအာက်ပါ ဆ

ာက်ပံဆ က်းဆငွမျာ်းအနက် တစ်ခိုခိုကှိို ရရှိဆနလျှင် သင် $550 coronavirus supplement

ရမည်ဖြစ်သည်။
• 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။
ကျွနပ
်ို ်တှိို ၎င််းဆငွကှိို ၂၀၂၀ ခိုနစ် ဧပပလ ၂၇ ရက်ဆနမစတင်၍ သင် ဘဏ်စာရင််း

သ
ွဲ ိုှိ အလှိိုအဆလျာက်

ည်ဆပ်းပါမည်။

Economic Support Payments
ပ

မ တစ်လြေး်ု တစ်ခဲတည်ြေး ထပြေးထငွေ

အကယ်၍ သင် သစဆ တ်းလျနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ဆန
ရ

က
ှိို ်သည်ဆ

င
ှိို လ
် ျက်ရှိပပ်း ၂၀၂၀ ခိုနစ် မတ်လ ၁၂ ရက် နင် ၂၀၂၀ ခိုနစ် ဧပပလ ၁၃ ရက်အ ကာ်း

ာက်ပံဆ က်းဆငွ တစ်ခိုကှိို ရရှိဆနလျှင် $750 တစ်ခါတည််းဆပ်းမည် Economic Support Payment ကှိို

ကျွနပ
်ို ်တှိို သငအ
် ာ်း ဆပ်းပါမည်။
သင် ၎င််းဆငွကှိို ရယူရန် ဘာမျှလိုပ်ရန် မလှိိုပါ။ ကျွနပ
်ို ်တှိို ၎င််းဆငွကှိို သင် ဘဏ်စာရင််း
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သ
ွဲ ိုှိ အလှိိုအဆလျာက် ဆပ်းပါမည်။
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သင် ဆငွကှိို မတ်လ ၃၁ ရက်ဆနမစ၍ ရပါမည်။ လူအမျာ်းစိုမာ ၎င််းဆငွကှိို ၂၀၂၀ ခိုနစ် ဧပပလ ၁၇ ရက်ဆနမတှိိုငမ
် ရပါမည်။
ရ

က
ှိို ်သည် ဆ

ာက်ပံဆ က်းဆငွမျာ်းမာ-

• ABSTUDY (Living Allowance)
• Austudy
• 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
အကယ်၍ သငတ
် ွင် ဆအာက်ပါ သက်သာခွငဆ
် ပ်းသည်ကတ်ဖပာ်းမျာ်းအနက် တစ်ခိုရှိလျှင် သင်လည််း အ

ိုပ
ှိ ါဆငွကှိို ရပါမည်။

• Pensioner Concession Card
• Commonwealth Seniors Health Card
• Veteran Gold Card။
အကယ်၍ သင် ဆအာက်ပါ Department of Veterans’ Affairs payments အနက် တစ်ခိုကှိို ရဆနလျှင် သင်လည််း
အ

ိုပ
ှိ ါဆငွကှိို ရပါမည်။

• Veteran Service Pension
• Veteran Income Support Supplement
• Veteran Compensation payments, including lump sum payments
• War Widow(er) Pension။
အကယ်၍ သင် ရ
အ

က
ှိို ်သည် ဆငွ တစ်ခို

က်ပှိို၍ ရဆနသည်တှိိုင် သှိိုမဟိုတ် ကတ်ဖပာ်း တစ်ခို

က် ပှိို၍ရှိသည်တှိိုင် သင်

ိုပ
ှိ ါ င တ
ွေ စ်ရပ်ကှိိုသာ ရမည်ဖြစ်သည်။
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ဒိုတှိယ တစ်လံို်းတစ်ခွဲတည််း ဆပ်းဆငွ
အကယ်၍ သင် coronavirus supplement ဆငွကှိို ရ

က
ှိို ်သည် မဟိုတ်လျှင် သင် ဒိုတှိယအကကှိမ် $750 Economic Support

Payment ဆငွကှိို ရဆကာင််းရနှိင
ို သ
် ည်။ ကျွနပ
်ို ်တှိို ဤဆငွကှိို ၂၀၂၀ ခိုနစ် ဇူလှိိုငလ
် ၁၃ ရက်ဆနမစ၍ ဆပ်းပါမည်။
ပ

မအကကှိမ်ဆပ်းသည် Economic Support Payment အတွက် ရ

က
ှိို ်ခွငရ
် ှိခွဲသည် ဆ

ာက်ပံဆ က်းဆငွ တစ်ခိုခို သှိိုမဟိုတ်

သက်သာခွငဆ
် ပ်းသည် ကတ်ဖပာ်းတစ်ခိုခိုကှိို သငအ
် ဆနဖြင် ၂၀၂၀ ခိုနစ် ဇူလှိိုငလ
် ၁၀ ရက်ဆန၌ ရ
အ

က
ှိို ်လျှင် သင်သည်

ိုပ
ှိ ါဆငွကှိို ရဆကာင််းရနှိင
ို သ
် ည်။

သင် coronavirus supplement ကှိိုရရှိဆနလျှင် သင် ဤဆငွကှိို ရမည် မဟိုတ်ပါ။

ပ်ုမ်ုသရှလထ
်ု သော အခ က်အလက်မ ောြေးအတွေက်
• သင်၏ ဆ

ာက်ပံဆ က်းအတွက် ပံိုမန်

က်သည်ြိုန်း် နံပါတ်ကှိို

က်ပပ်း သင် စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းလှိိုဆ ကာင််း ကျွနပ
်ို ်တှိိုအာ်း

အသှိဆပ်းပါ။ ကျွနပ
်ို ်တှိို စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကှိို အခမွဲ စစဥ်ဆပ်းပါမည်။ ကျွနပ
်ို ်တှိို ြိုန်း် နံပါတ်မျာ်း၏ စာရင််းတစ်ခိုကှိို
servicesaustralia.gov.au/phoneus တွင် ကည်ရှုပါ။
• Centrelink ဆ

ာက်ပံဆ က်းဆငွမျာ်းနင်ဝန်ဆ

ာင်မှုတှိိုနင်ပတ်သက်၍ သင်ဘာသာစကာ်းဖြင် ကျွနပ
်ို ်တှိိုအာ်း ဆဖပာ

ိုရ
ှိ န် ြိုန်း်

131 202 ကှိိုဆခေါ်ပါ။
• Medicare and Child Support ဆပ်းဆငွမျာ်းနင် ဝန်ဆ
ဆဖပာ

ာင်မှုမျာ်းအဆ ကာင််းကှိို သင်ဘာသာစကာ်းဖြင် ကျွနပ
်ို ်တှိိုအာ်း

ိုရ
ှိ န် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကှိိုြိုန်း် 131 450 ဖြင်ဆခေါ်ပါ။

• အင်္ဂလှိပ်ဘာသာဖြင် ပှိိုမှိိုသရ
ှိ ှိလှိိုဆသာ အချက်အလက်မျာ်း servicesaustralia.gov.au/covid19 တွင် ကည်ရှုပါ
မတ်ချက်- သစဆ တ်းလျနှိင
ို င
် ံ မည်သည်ဆနရာမမ
ပံိုဆသနှုန်း် ဖြင် ကျခံရပါသည်။ အ

ိုှိ သင်အှိမ်ြိုန်း် မ ြိုန်း် ‘13’ နံပါတ်မျာ်းသှိို ဆခေါ်ဆသာ ြိုန်း် ဆခေါ်ခမျာ်းကှိို

ိုပ
ှိ ါြိုန်း် ဆခေါ်နန
ှု ်း် မာ ဆဒသဆဖပာကျသင်ဆငွ ကွွဲလွွဲမှု ရှိဆကာင််းရှိနင
ှိို ပ် ပ်း တယ်လြိုန်း် ကိုမပဏ

အချင််းချင််းတွငလ
် ည််း ကွွဲလွွဲဆကာင််း ကွွဲလွွဲနင
ှိို သ
် ည်။ သငအ
် ှိမ်ြိုန်း် မ ြိုန်း် နံပါတ် ‘1800’ သှိိုဆခေါ်ဆသာ ြိုန်း် ဆခေါ်မှုမျာ်းမာ
အခမွဲဖြစ်သည်။ အမျာ်းဖပည်သူြိုန်း် နင် မှိိုဘိုင
ှိ ်း် ြိုန်း် မျာ်းမ ဆခေါ်ဆသာြိုန်း် ဆခေါ် ဖခင််းမျာ်းကှိို အချှိနတ
် ှိိုင်း် တာ

ာ်းနှိင
ို ပ် ပ်း

ပှိိုမှိိုကက်းဖမင်ဆသာ နှုန်း် ဖြင် ကျခံရနှိင
ို သ
် ည်။

တောဝန်မယူငငင်ြေးဆခ
်ု က်
ဤ

တ
ို ်ဖပန်စာဆစာင်ပါ အချက်အလက်မျာ်းကှိို ဆ

လမ််းညွနတ
် စ်ခိုအဖြစ်သာ ရည်ရွယ်

ာက်ပံဆ က်းဆပ်းဆငွမျာ်းနင် ဝန်ဆ

ာ်းပါသည်။ သင်အဆနဖြင် ဆ

ာင်မှုမျာ်းအတွက်

ာက်ပံဆ က်းဆပ်းဆငွ ဆလျှာက်

သ်းဖခာ်း အဆဖခအဆနမျာ်းအဆပေါ်မူတည်ပပ်း ဆလျှာက်လွှာတစ်ဆစာင်ကှိို ဆလျှာက်

ာ်းလှိိုမလှိို

ာ်းလှိိုမလှိိုနင် သင်၏

ို်းံ ဖြတ်ရန်မာ

သင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
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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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