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ប្រសិនបរើអ្នករងរ៉ះពាល់បោយ coronavirus (COVID19)
JobKeeper Payment
អ្នកប្រហែលជាអ្នកអាចទទួលបាន JobKeeper Payment តាមរយៈនិបោជកររស់អ្នក។ សួរពួកបេ
ប្រសិនបរើពកួ បេបានចុ៉ះប្ម ៉ះសប្ារ់ការរង់ប្បាក់បន៉ះបៅមុនបពលអ្នកទាមទារការរង់ប្បាក់ជនំ ួយប្បាក់
ចំណូលពីបយើង។ ប្រសិនបរើពកួ បេបានចុ៉ះប្ម ៉ះ បែើយអ្នកានសិទទធិ ទួលបាន និបោជកររស់អ្កន
នឹងរង់វាបៅឱ្យអ្នក។
ប្រសិនបរើអ្កន កំពុងទទួលបានការរង់ប្បាក់ជនំ ួយប្បាក់ចំណូល បែើយនិបោជកររស់អ្កន ចារ់ប្ដើម
រង់ឱ្យអ្នកនូវ JobKeeper Payment, អ្នកប្រូវហររាយការណ៍ប្រក់ចំណូលប ៉ះមកបយើង។
ប្រសិនអ្នកមិនរាយការណ៍បទ បយើងនឹងរង់ឱ្យអ្នកបប្ចើនបពក បែើយអ្នកនឹងានរំណុលប្រូវរង់សងវិញ។

ប្រសិនបរើអ្នកប្រវូ ការោក់ពាកយសុំការរង់ប្បាក់ Centrelink
បយើងបានប្វើការផ្លាស់រដូរ ប ើមបីប្វឱ្ើ យវាកាន់ហរងាយប្សលួ សប្ារ់អ្នកទាមទារការរង់ប្បាក់។
បយើងបាន កបចញជារប្ដ៉ះអាននរយៈបពលរង់ចាសំ ប្ារ់អ្កន រស់បៅហ លបទើរហរមក ល់ថ្មី ៗប ើមបីទាមទារ
ការរង់ប្បាក់ររស់បយើងមួយចំននួ ។ បប្រើប្បាស់ការហណ ំអ្ពំ ីការរង់ប្បាក់ររស់បយើង ប ើមបីពិនរិ យបមើលថា
ការរង់ប្បាក់មយួ ្ហ លប្រឹមប្រូវសប្ារ់អ្នក។ បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19
ប្រសិនបរើអ្កន ាន Centrelink Customer Reference Number (CRN) រួចបែើយ ប ៉ះអ្នកអាចទាមទារ
តាម អ្ុនី ្ឺណរិ បាន។ អ្នកមិនប្រូវការបៅមជឈមណឌ លបសវា ឬបៅទូរសពទមកបយើងបទ។ បៅកាន់ my.gov.au
ប ើមបីប្វើការទាមទារការរង់ប្បាក់ Centrelink ។
ប្រសិនបរើអ្កន មិនាន CRN បទ សូមបៅ my.gov.au ប មើ បីទទួលបានវា។ អ្នកអាចរបងកើរអ្រតសញ្ញាណ
ររស់អ្កន និទទួលបាន CRN បោយបប្រើប្បាស់េណនី myGov ររស់អ្នក ប ើមបីចារ់ប្ដមើ ការទាមទារ
ររស់អ្កន ។ អ្នកមិនប្រូវការបៅមជឈមណឌ លបសវាបទ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus Supplement
ចារ់ពីថ្ថ្ៃទី 25 ហែកញ្ញា ឆ្នំ 2020, Coronavirus Supplement នឹងផ្លាស់ររដូ ពីចំននួ $550 បៅ $250
កនុងពីរសបាដែ៍មងដ ។ អ្នកនឹងទទួលបាន supplement បន៉ះរែូរ ល់ថ្ថ្ទៃ ី 31 ហែ្នូ ឆ្នំ 2020
ប្រសិនបរើអ្កន កំពុងទទួលបានការរង់ប្បាក់្មួយថ្នការរង់ប្បាក់ទាំងបន៉ះ៖
• JobKeeper Payment
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
• Special Benefit។
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បយើងនឹងរង់វាបោយសវយ័ ប្រវរតចិ ូលបៅកនុងេណនីររស់អ្នក ជាហ្នកថ្នការរង់ប្បាក់ជា្មមតាររស់អ្កន ។

Economic Support Payments
បយើងបានរង់ Economic Support Payments ពីរ ងហ លានទឹកប្បាក់ចំននួ $750 បៅឆ្ន ំបន៉ះ។
បយើងបានរង់សរុរមដងបលើកទីមយួ បៅឱ្យមនុសសហ លសែរិ បៅកនុងការរង់ប្បាក់ហ លានសិទធិទទួលបានបៅ
កនុងហែបមសា ឆ្នំ 2020 និងបលើកទីពីរបៅកនងុ ហែកកកោ ឆ្នំ 2020។
ប្រសិនបរើអ្កន ទាមទារ Family Tax Benefit (FTB) ជាចំននួ សរុរមដង អ្នកនឹងទទួលបាន
Economic Support Payment ជាមួយវា។ អ្នកនឹងទទួលបានបលើកទីមយួ បៅបប្កាយចុងឆ្នំែិរញ្ាវរែុ
2019-20 និងបលើកទីពីរបប្កាយចុងឆ្នំែិរញ្ាវរែុ 2020-21 ។ អ្នកប្រូវានសិទទធិ ទួល FTB ប ើមបីទទួលបាន
ការរង់ប្បាក់។ អ្នកនឹងមិនទទួលបានវាបទ ប្រសិនបរើអ្កន បានានសិទទធិ ទួលប មើ បីទទួលបាន
Coronavirus Supplement។

Special Benefit
គ្មមនការផ្លាស់រដូរទាក់ទងនឹងរទរញ្ារតិកងនុ ការសាន ក់បៅ និងសិទធិទទួលបានសប្ារ់ Special Benefit បទ
បប្ៅហរពី រយៈបពលរង់ចាំររស់អ្នកសាន ក់ហ លបទើរមក ល់ថ្មី (NARWP)។ រយៈបពលរង់ចាំបន៉ះប្រូវបាន
កយកបចញសប្ារ់ការទាមទារ Special Benefit ចារ់ពីថ្ថ្ទៃ ី 23 ហែមី ឆ្នំ 2020 រែូរ ល់ថ្ថ្ទៃ ី 31
ហែ្នូ ឆ្នំ 2020។
ប្រសិនបរើអ្កន មិនអាចទទួលបានការរង់ប្បាក់ជំនួយប្បាក់ចណ
ំ ូ ល្មួយពីបយើង បែើយអ្នកសែិរបៅកនងុ
ភាពលំបាក្ៃន្់ ៃរ ប ៉ះអ្នកអាចទទួលបាន Special Benefit។
អ្នកនឹងប្រូវរំបពញតាមលកខែណឌ មួយថ្នរ្ដលកខែណឌ ូចរបៅ ប មើ បីានសិទធិទទួលបាន៖
• អ្នកមិនបានរស់បៅកនុងប្របទសអ្ូស្ត្សាតលីឱ្យបានយូរប្េរ់ប្គ្មន់ ប ើមបីានេុណសមបរតទិ ទួលបាន Age
Pension ឬ Disability Support Pension

• អ្នកកាន់ទិោាការរប្ដ៉ះអាសននហ លានសិទទធិ ទួលបាន

• អ្នកជាពលរ ាអ្ូស្ត្សាតលី ឬជាអ្នករស់បៅអ្ចិថ្ស្ត្នតយ៍ ហ លានអាយុបប្កាម 16 ឆ្ន។ំ
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—ភាពអាសននសខាុ ភិបាលថានក់ជារិ
អ្នក ឬមនុសសហ លអ្នកកំពងុ ហថ្ទាំអាចានេុណសមបរតទិ ទួលបាន Crisis Payment
ប្រសិនបរើអ្កន រំបពញតាម លកខែណឌ ទាំងអ្ស់ ចូ របៅ៖
• អ្នកអាចសែរិ បៅកនុងការោក់បៅបោយហែក ឬការោក់ែាួនឯងឱ្យបៅបោយហែកអាប្សយ័ បោយ
coronavirus
• អ្នករំបពញបៅតាមលកខណៈវិនិចយឆ័ ពីភាពលំបាក្ៃន្់ ៃរហ្នកែិរញ្ាវរែុ
• អ្នករំបពញបៅតាមរទរញ្ារតិអ្ពំ ីសទិ ធិទទួលបានសប្ារ់ការរង់ប្បាក់ជនំ ួយបលើប្បាក់ចំណូល
• អ្នកសែរិ បៅកនុងប្របទសអ្ូស្ត្សាតលីបៅបពលអ្នកទាមទារ Crisis Payment។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy និង Additional Child Care Subsidy
ប្រសិនបរើកនូ ររស់អ្នកមិនអាចចូលរួមកនងុ កហនាងហថ្ទាំកាុ របានបទ អ្នកប្រូវពិភាកាជាមួយ
បសវាហថ្ទាំកុារ ររស់អ្នក។ អ្នកអាចទទួលបាន Child Care Subsidy សប្ារ់អ្វរតានរែូរ ល់ 42 ង
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សប្ារ់កូនាន ក់ កនងុ ឆ្ននំ ីមយួ ៗ សប្ារ់មលូ បែរុ្មួយ។ អ្នកប្រូវពិភាកាជាមួយអ្នក្ដល់បសវា
ររស់អ្កន អ្ំពីជបប្មើស

ប្រសិនបរើកនូ ររស់អ្កន មិនអាចចូលរួមបាន បោយសារហរ COVID-19។

ការប្វើរចចុរបននភាពបាងសកមមភាពររស់អ្នក
ចំននួ បាងថ្ន Child Care Subsidy ហ លអ្នកអាចទទួលបានកនងុ រាល់ពីរសបាដែ៍មដង អាប្សយ័ បៅបលើ
ចំននួ បាង សកមមភាពហ លអ្នក និងថ្ េូររស់អ្នកប្វើ។
ប្រសិនបរើបាងថ្នសកមមភាពហ លបានទទួលសាា ល់ររស់អ្នកបានផ្លាស់រដូរ សូមប្វើឱ្យប្បាក ថាអ្នក
ប្វើរចចរុ បននភាពវា។
ប្រសិនបរើប្េួសារររស់អ្កន កំពុងប្វើសកមមភាពរិចបោយសារហរ COVID-19 ប ៉ះអ្នកអាចោក់ពាកយសុំ
បាងរហនែម សប្ារ់ Child Care Subsidy បាន។ ប្រសិនបរើានសិទទិទទយលបាន អ្នកអាចទទួល
បានរែូរ ល់ 100 បាងកនុងពីរសបាដែ៍មងដ បៅចប ា ៉ះពីថ្ថ្ទៃ ី 13 ហែកកកោ និងថ្ថ្ទៃ ី 4 ហែរុលា ឆ្នំ 2020។

អ្នកកាន់ទោិ ា ការចំ្រ់ថានក់រងរប្ដ៉ះអាសនន

គ្មមនការផ្លាស់រដូរចំបពា៉ះការរង់ប្បាក់ហ លអ្នកអាចទាមទារបទ ប្រសិនបរើអ្នកកាន់ទិោាការរប្ដ៉ះអាសនន។
ទិោាការចំ្រ់ថានក់រងរប្ដ៉ះអាសនន 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 និង 820
អាចានសិទធិទទួលបានសប្ារ់៖
• Crisis Payment
• Dad and Partner Pay
• Double Orphan Pension
• Family Tax Benefit
• Low Income Health Care Card
• Parental Leave Pay
• Special Benefit.
• Stillborn Baby Payment.
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/visaholders

Newly arrived resident’s waiting period
បយើងបាន កបចញជារប្ដ៉ះអាសននថ្ន NARWP បែើយរយៈបពលសាន ក់បៅហ លានេុណសមបរតិ
សប្ារ់ទទួលបាន Parenting Payment រែូរ ល់ថ្ថ្ទៃ ី 31 ហែ្នូ ឆ្នំ 2020។ បន៉ះានន័យថា
ប្រសិនបរើអ្កន បានមក ល់ប្របទសអ្ូស្ត្សាតលីកងនុ បពលថ្មីៗបន៉ះ ប ៉ះអ្នកមិនប្រូវការរង់ចាំប មើ បីទាមទារ
ការរង់ប្បាក់មយួ ថ្នរ្ដការរង់ប្បាក់ ចូ របៅបន៉ះបទ៖
• Austudy

• Farm Household Allowance
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting
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ការ កបចញរយៈបពលរង់ចាំប្សងបទៀរ
បយើងបាន កបចញរយៈបពលរង់ចាំប្សងបទៀរ ប ើមបីទទួលបានការរង់ប្បាក់ជាក់លាក់មួយចំននួ ។
ប្ទពយសកមមហ លងាយរដូរបៅជាសាច់ប្បាក់ េឺជាមូលនិ្្
ិ មួយហ លអ្នក និងថ្ េូររស់អ្កន ានរួចរាល់
ប ើមបី បប្រើប្បាស់។ បន៉ះរួមានប្បាក់ហ លបានជំពាក់បោយនិបោជក។ អាប្ស័យបោយ coronavirus
បយើងបាន កបចញជារប្ដ៉ះអាសនននូវរយៈបពលរង់ចាំប្ទពយសកមម ហ លងាយរដូរបៅជា
សាច់ប្បាក់ចារ់ពីថ្ថ្ទៃ ី 25 ហែមី បៅ ល់ ថ្ថ្ទៃ ី 24 ហែកញ្ញា ឆ្នំ 2020 សប្ារ់៖
• Austudy

• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Youth Allowance។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19
ការងារតាមរ ូវ េឺជាការងារហ លានហរសប្ារ់រយៈបពលមួយថ្នឆ្នំ។ អាប្ស័យបោយ coronavirus
បយើងបាន កបចញរយៈបពលទរ់សាករ់ការងារតាមរ ូវចារ់ពថ្ី ថ្ៃទី 25 ហែមី បៅ ល់ ថ្ថ្ទៃ ី 31 ហែ្នូ ឆ្នំ
2020 សប្ារ់៖
• Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

ការប្វើបរសតប្បាក់ចណ
ំ ូ លថ្ េូ
ប្រសិនបរើអ្កន ទទួលបាន JobSeeker Payment ប ៉ះបយើងបានរបងកើនជារប្ដ៉ះអាសននចំននួ ប្បាក់
ហ លថ្ េូ ររស់អ្កន អាចរកបាន បៅមុនបពលការរង់ប្បាក់ររស់អ្កន នឹងរញ្ឈរ់។ ចារ់ពីថ្ថ្ទៃ ី 27 ហែបមសា
ឆ្នំ 2020 ថ្ េូររស់អ្នកអាចរកបានប្បាក់សរុររែូរ ល់ $3068.80 កនងុ ពីរសបាដែ៍មដង បៅមុនបពល
ការរង់ប្បាក់ររស់អ្កន រញ្ឈរ់។ សូមចាំថាប្បាក់ចំណូលររស់អ្នកក៏អាចការ់រនែយចំននួ ហ លអ្នកទទួល
បានហ រ។
ចារ់ពីថ្ថ្ៃទី 25 ហែកញ្ញា ឆ្នំ 2020 ការរង់ប្បាក់ររស់អ្កន នឹងការ់រនែយចំននួ 27 បសន ជាជាង 25 បសន
សប្ារ់រាល់ប្បាក់ចនំ ួនមួយ ុលាា ហ លថ្ េូររស់អ្កន រកបានបលើសពី $1165 កនងុ ពីរសបាដែ៍មដង។
ចំននួ បន៉ះអាចផ្លាស់រដូរ ប្រសិនបរើអ្នកទទួលបានប្បាក់ឧររែមឱ្ភ សថ្ ឬជំនួយកនុងការជួល។
ប្រសិនបរើប្បាក់ចំណូលររស់អ្កន រិចជាង $300 កនុងពីរសបាដែ៍មដង ថ្ េូរររស់អ្នកអាចរកបានរែូរ ល់
$3086.11 បៅមុនបពលការរង់ប្បាក់ររស់អ្កន ការ់រនែយបៅ ល់សូនយ។
ការប្វើបរសតប្បាក់ចំណូលថ្ េូហ លបានបកើនបែើង មិនអ្នុវរតចំបពា៉ះការរង់ប្បាក់ Status Resolution
Support Services បទ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែមអ្ំពីចនំ ួនរុ ម នហ លអ្នកអាចទទួលបាន និងប្បាក់ចណ
ំ ូ លររស់អ្កន
និងានហ នកំណរ់បលើ ប្ទពយសកមមអ្ែវី ា៉ះ សូមចូលបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/jsp
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ការរាយការណ៍ប្បាក់ចំណូល
បៅបពលបយើងអ្នុមរ័ បលើការទាមទារររស់អ្កន សប្ារ់ជនំ ួយប្បាក់ចំណូល អ្នកប្រូវហរប្បារ់បយើង
អ្ំពីប្បាក់ចំណូល ររស់អ្នក និងប្បាក់ចំណូលថ្ េូររស់អ្នក។ បយើងមិនអាចប្វើការរង់ប្បាក់ឱ្យអ្នក
ជាបលើក ំរងូ បានបទ រែូរ ល់អ្នកប្បារ់បយើងអ្ំពីប្បាក់ចណ
ំ ូ លបន៉ះសិន។
អ្នកក៏ប្រូវហររាយការណ៍្ងហ រអ្ំពីប្បាក់ចំណូលររស់អ្នក និងប្បាក់ចំណូលថ្ េូររស់អ្កន មកបយើង
សប្ារ់បរៀងរាល់ ពីរសបាដែ៍នមី ួយៗ បរើបទា៉ះរីជាវា $0 ក៏បោយ។
បរឿងបន៉ះប្រូវប្វើ ូបចន៉ះ ប ើមបីឱ្យបយើងអាចរង់ប្បាក់ឱ្យអ្នកបានចំននួ ប្រមឹ ប្រូវ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/incomereporting

លកខែណឌ រប្មវូ កនុងការពវកចិ ចបៅវិញបៅមក
ានកិចចការមួយចំននួ ហ លអ្នកប្រូវហរប្វើ ប មើ បីរនតទទួលបានការរង់ប្បាក់។ បយើងបៅកិចកាច រទាំងបន៉ះ
ថាលកខែណឌ រប្មូវកនងុ ការពវកិចច ឬការចូលរួមបៅវិញបៅមក។ លកខែណឌ រប្មូវកនុងការពវកិចច ឬការចូលរួម
បៅវិញបៅមកទាំងបន៉ះប្រូវបានផ្លាក អាប្ស័យបោយ coronavirus។ បយើងកំពុងោក់ឱ្យបប្រើបែើងវិញ
ជារបណដ ើរៗនូវលកខែណឌ រប្មូវទាំងបន៉ះចារ់ពីថ្ថ្ៃទី 4 ហែសីហា ឆ្នំ 2020 ប្រសិនបរើអ្កន ទទួលបាន៖
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance as a job seeker.
បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ឬេណនី myGov ររស់អ្កន
សប្ារ់ព័រ៌ានថ្មីៗ។
ប្រសិនបរើអ្កន ជាអ្នកហសវងរកការងារប្វើ អ្នកនឹងប្រូវាន Job Plan។ បយើងបលើកទឹកចិរតអ្កន ឱ្យចូលរួម
ការ្រ់ជរួ តាមទូរសពទហ លបានកំណរ់កាលវិភាេ ឬសកមមភាពតាមអ្ុនី ្ឺណិរ្មួយ បៅបពល
ហ លអាចប្វើបាន។

បសវាជំនយួ ប្សងបទៀរហ លអាចជួយអ្នកបាន
Payment and Service Finder
បប្រើប្បាស់ Payment and Service Finder ប ើមបីហសវងរកបសវាជំនួយ ហ លានបៅកនងុ
រំរន់មលូ ោា នររស់អ្នក។ បន៉ះអាចរួមានបសវាពិបប្គ្ម៉ះបោរល់ និងបសវាសុែភាព្ាូវចិរ។ត
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/servicefinder

ប្េួសារ និងអ្ំបពើែិងាកនុងប្េសា
ួ រ
ប្រសិនបរើអ្កន ប្រូវបារងរ៉ះពាល់បោយប្េួសារ និងអ្ំបពើែងិ ាកនុងប្េសា
ួ រ បយើងអាចជួយបាន។
បយើង្ដល់ពរ័ ៌ាន ជំនយួ និងការរញ្ជនូ រនត។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

បសវាសងាមកិចច
រុេាលកិ សងាមកិចចររស់បយើងជួយមនុសសកនុងការ្ដលកា់ រពិបប្គ្ម៉ះបោរល់រយៈបពលែាី ្ដលព់ ័រ៌ាន
និងការរញ្ជនូ រនតបៅ បសវាជំនយួ ។
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សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/socialwork

Financial Information Service
បសវាបោយឥរេិរថ្ថ្ា ប មើ បីជយួ អ្នកជាមួយនឹងរញ្ញាហ្នកែិរញ្ាវរែុ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែម សូមបៅ servicesaustralia.gov.au/fis

សប្ារ់ពរ័ ៌ានរហនែម
• សូមបៅទូទរសពទបៅហែសទូរសពទរង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្កន និងប្បារ់បយើងឱ្យ ងឹ ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការ
អ្នករកហប្រផ្លទល់ារ់។ បយើងនឹងចារ់ហចងឱ្យានអ្នករកហប្រផ្លទល់ារ់បោយឥរេិរថ្ថ្ា។
សប្ារ់រញ្ជីថ្នបលែទូរសពទររស់បយើង សូមបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus

• បៅទូរសពទបៅបលែ 131 202 ប ើមបីនិោយជាមួយបយើងជាភាសាររស់អ្នកអ្ំពកាី ររង់ប្បាក់
និងបសវាកមម Centrelink ។

• បៅទូរសពទបៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមបលែ 131 450
ប ើមបីនិោយជាមួយបយើង ជាភាសាររស់អ្កន អ្ំពីការរង់ប្បាក់ និងបសវាកមមទាក់ទងនឹង Medicare និង
Child Support ។
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19 សប្ារ់ព័រា៌ នរហនែមជាភាសាអ្ង់បេាស។
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ហ លអ្នកអាចអាន សាដ រ់ ឬបមើលព័រា៌ ន
ជាភាសាររស់អ្កន ។
អ្នក្ដល់បសវាទូរសពទររស់អ្កន អាចេិរថ្ថ្អ្ា នកតាមអ្ប្តាបថ្រ សប្ារ់ការបៅទូរសពទពីបលែទូរសពទ្ទ៉ះ
ររស់អ្កន បៅកាន់បលែ ‘13’ ។ បន៉ះេឺពកី ហនាង្មួយបៅកនងុ ប្របទសអ្ូស្ត្សាតលី បែើយអ្ប្តាអាចហប្រប្រលួ
អាប្ស័យបៅបលើអ្នក្ដល់បសវាទូរសពទររស់អ្កន ។ ការបៅទូរសពទបៅបលែ ‘1800’ ពីបលែទូរសពទ្ទ៉ះររស់អ្កន
េឺឥរេិរថ្ថ្។ា អ្នក្ដល់បសវាទូរសពទអាចេិរតាមបាងបលើការបៅទូរសពទររស់អ្កន បែើយេិរថ្ថ្ាតាម
អ្ប្តាកាន់ហរែពស់ ប្រសិនបរើអ្កន បៅទូរសពទពីទូរសពទសាធារណៈ ឬទូរសពទចល័រររស់អ្កន ។

ការប្រកាសមិនទទួលែុសប្រវូ
ព័រ៌ានហ លានបៅកនងុ ការបបា៉ះពុម្ព ាយបន៉ះ េឺជាការហណ ំចំបពា៉ះការរង់ប្បាក់ និងបសវាកមម
មួយចំននួ រុប្ណ៉ះ បែើយវាប្រឹមប្រូវបៅថ្ថ្ៃទី 21 ហែសីហា ឆ្នំ 2020។ សូមពិនិរយបមើលបេែទំព័រ
ររស់បយើងសប្ារ់ព័រា៌ នរចចរុ បននរ្ំ ុរ។ ជាការទទួលែុសប្រូវររស់អ្នកប ើមបីសបប្មចចិរត
ប្រសិនបរើអ្កន ប្បាថានចង់ោក់ពាកយសុកាំ ររង់ប្បាក់ បោយហ្ាកបលើកាលៈបទសៈពិបសសររស់អ្កន ។
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If you are affected by coronavirus (COVID-19)
JobKeeper Payment
You may be able to get JobKeeper Payment through your employer. Ask them if they have
registered for this payment before you claim an income support payment from us. If they have and
you are eligible, your employer will pay it to you.
If you are getting an income support payment and your employer starts paying you JobKeeper
Payment, you must report that income to us. If you do not we will pay you too much and you will
have a debt to pay back.

If you need to apply for a Centrelink payment
We have made changes so it is easier for you to claim a payment. We have temporarily removed
the waiting period for newly arrived residents to claim some of our payments. Use our payment
guide to check which payment is right for you. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
If you already have a Centrelink Customer Reference Number (CRN), you can claim online. You
do not need to go to a service centre or call us. Go to my.gov.au to make a claim for a Centrelink
payment.
If you do not have a CRN, go to my.gov.au to get one. You can establish your identity and get a
CRN using your myGov account to start your claim. You do not need to visit a service centre.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus Supplement
From 25 September 2020, the Coronavirus Supplement will change from $550 to $250 per
fortnight. You will get this supplement until 31 December 2020 if you are getting any of these
payments:
• JobSeeker Payment
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
• Special Benefit.
We will pay it automatically into your bank account as part of your usual payment.

Economic Support Payments
We have paid two Economic Support Payments of $750 this year.
We paid the first lump sum payment to people on eligible payments in April 2020, and the second
in July 2020.

14949.2008
PAGE 7 OF 11

ENGLISH

If you claim Family Tax Benefit (FTB) as a lump sum, you will get the Economic Support Payment
with it. You will get the first after the end of the 2019-20 financial year, and the second after the
end of the 2020-21 financial year. You need to be eligible for FTB to get the payment. You will not
get it if you were eligible to get the Coronavirus Supplement.

Special Benefit
There are no changes to the residence and eligibility rules for Special Benefit, apart from the newly
arrived resident’s waiting period (NARWP). It has been removed for Special Benefit claims from 23
March 2020 until 31 December 2020.
If you cannot get any other income support payment from us, and you are in severe financial
hardship you may get Special Benefit.
You will need to meet one of the following to be eligible:
• you have not lived in Australia long enough to qualify for Age Pension or Disability Support
Pension
• you hold an eligible temporary visa
• you are an Australian citizen or permanent resident under 16 years of age.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—National Health Emergency
You or the person you are caring for may qualify for Crisis Payment if you meet all of the following:
• either of you are in quarantine or self-isolation due to coronavirus
• you meet the severe financial hardship criteria
• you meet the eligibility rules for an income support payment
• you are in Australia when you claim Crisis Payment.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy and Additional Child Care Subsidy
If your child cannot attend childcare, you should talk to your childcare service. You can get Child
Care Subsidy for up to 42 absences per child each year for any reason. You should talk with your
service about your options if your child cannot attend because of COVID-19.

Updating your activity hours
The number of hours of Child Care Subsidy you can get each fortnight depends on the hours of
activity you and your partner do. If your hours of recognised activity have changed, make sure you
update this.
If your family is doing less activity because of COVID-19, you can apply for extra Child Care
Subsidy hours. If eligible, you may get up to 100 hours per fortnight between 13 July and 4 October
2020.

Temporary visa subclass holders
There are no changes to payments you can claim if you hold a temporary visa.
Temporary visa subclasses 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 and 820 may be eligible for:
• Crisis Payment
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• Dad and Partner Pay
• Double Orphan Pension
• Family Tax Benefit
• Low Income Health Care Card
• Parental Leave Pay
• Special Benefit
• Stillborn Baby Payment.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/visaholders

Newly arrived resident’s waiting period
We have temporarily removed the NARWP, and the qualifying residence period for Parenting
Payment, until 31 December 2020. This means if you have recently arrived in Australia you do not
have to wait to claim one of these payments:
• Austudy
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting

Removal of other waiting periods
We have removed other waiting periods to get certain payments.
Liquid assets are any funds you and your partner have ready to use. This includes money owed by
an employer. Due to coronavirus we have temporarily removed the liquid assets waiting period
from 25 March to 24 September 2020 for:
• Austudy
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Youth Allowance.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Seasonal work is work that is only available for part of the year. Due to coronavirus we have
removed the seasonal work preclusion period from 25 March to 31 December 2020 for:
• Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
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• Special Benefit
• Youth Allowance.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/covid19

Partner income test
If you get JobSeeker Payment, we have temporarily increased the amount your partner can earn
before your payment will stop. From 27 April 2020, your partner can earn up to $3068.80 gross per
fortnight before your payment stops. Remember your income can also reduce how much you get.
From 25 September 2020, your payment will reduce by 27 cents, instead of 25 cents, for every
dollar your partner earns over $1165 per fortnight. This amount may change if you get
Pharmaceutical Allowance or Rent Assistance. If your income is less than $300 per fortnight, your
partner can earn up to $3086.11 before your payment reduces to zero.
The increased partner income test does not apply to Status Resolution Support Services payment.
For more information about how much you can get and what your income and assets limits are go
to servicesaustralia.gov.au/jsp

Income reporting
When we approve your claim for income support, you must tell us your and your partner’s income.
We cannot make your first payment until you do.
You must also report your and your partner’s income to us each fortnight even it is $0.
This is so we can pay you the right amount.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/incomereporting

Mutual obligation requirements
There are things you must do to keep getting a payment. We call these mutual obligation or
participation requirements. They were suspended due to coronavirus. We are gradually
reintroducing these requirements from 4 August 2020 if you get:
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance as a job seeker។
Go to servicesaustralia.gov.au/mutualobligation or your myGov account for updates.
If you are a job seeker, you will have a Job Plan. We encourage you to attend any scheduled
phone appointments or online activities where possible.

Other support services that can help you
Payment and Service Finder
Use the Payment and Service Finder to find support services in your local area. This can include
counselling and mental health services.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/servicefinder
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Family and domestic violence
If you are affected by family and domestic violence, we can help. We provide information, support
and referrals.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

Social work services
Our social workers help people with short-term counselling, information and referrals to support
services.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/socialwork

Financial Information Service
A free service to help you with financial matters.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/fis

For more information
• Call your regular payment line and let us know if 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.
• 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.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
Your phone provider may charge you a fixed rate for calls from your home phone to ‘13’ numbers.
This is from anywhere in Australia and the rate may vary depending on your phone provider. Calls
to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Phone providers may time your call and charge
a higher rate if you call from a public or mobile phone.

Disclaimer
The information contained in this publication is a guide to payments and services only, and is
correct as of 21 August 2020. Please check our website for the most current information. It is your
responsibility to decide if you wish to apply for a payment based on your particular circumstances.
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