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အကယ်၍ သင် coronavirus (COVID-19) က ကြောင် ထိ ခိိုက်ခံရလျှင်
JobKeeper Payment
သင်သည် သင် အလု ပ်ရှင်မှ တစ်ဆင် JobKeeper Payment ကု ရယူ ကကောင််း ရယူ နု င်သည်။ သင် ကျွန်ုပ်တု ထံ မှ
ဝင်ကငွေ အကူ ကထောက်ပံက က်းကု မကတောင််းခံ မီ ဤကထောက်ပံက က်းအတွေ က် သူ တု မှ တ်ပု ံ တင် ပပီ ်းမပပီ ်း သူ တု ကု ကမ်းပါ။
အကယ်၍ သူ တု မှ တ်ပု ံ တင်ထော်းပပီ ်း သင် ရထု က်ခွေင်ရှလျှင် သင် အလု ပ်ရှင်သည် သင်အော်း ၎င််းကငွေ ကု ကပ်းပါမည်။
အကယ်၍ သင် ဝင်ကငွေ အကူ ကထောက်ပံက က်းကု လက်ခံရကေပပီ ်း သင် အလု ပ်ရှင်က သင်အော်း JobKeeper Payment ကု
စတင်၍ကပ်းလျှင် သင် ဤဝင်ကငွေ ကု ကျွန်ုပ်တု အော်း သတင််းပု ရမည်။ အကယ်၍ သင် သတင််းမပု လျှင် ကျွန်ုပ်တု သင်အော်း
အလွေ ေ်မ ော်းမ ော်း ကပ်းမည်ဖြစ်၍ သင် ဖပေ်ဆပ်ရမည် အက က်းတင်ပါမည်။

အကယ်၍ သင် Centrelink ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ ကိို ကလျှြောက်ရန်လိိုအပ်လျှင်
ကျွန်ုပ်တု သည် ကဖပောင််းလဲ ခ က်မ ော်းကု လု ပ်ခဲကသောက ကောင် သင်အတွေ က် ကထောက်ပံက က်းကငွေ ကတောင််းခံ ရေ်
ပု မု လွေ ယ်ကူပါသည်။ အသစ်ကရောက်လောကသော အပမဲ ကေထု င်သူမ ော်းအတွေ က် ကျွန်ုပ်တု ၏ ကထောက်ပံက က်းကငွေ အခ ကု
ကတောင််းခံ ရေ်အတွေ က် ကစောင်ဆု င််းရမည်ကောလကု ကျွန်ုပ်တု ြယ်ရှော်းလု က်ပပီ ်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သည် ကထောက်ပံက က်းမှ ော
သင်အတွေ က် သင်ကတော်သည်ကု စစ်ကဆ်းရေ် ကျွန်ုပ်တု ၏ ကထောက်ပံက က်း လမ််းညွှ ေ်ကု သံု ်းပါ။
servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ
အကယ်၍ သင်တွေင် Centrelink Customer Reference Number (CRN) ရှပပီ ်းဖြစ်လျှင် သင် အွေ ေ်လု င််းမှ တစ်ဆင်
ကတောင််းခံ နု င်သည်။ သင် ဝေ်ကဆောင်မှုဌောေသု သွေ ော်းရေ် သု မဟု တ် ကျွန်ုပ်တု အော်း ြုေ််းကခေါ်ရေ် မလု အပ်ပါ။ Centrelink
ကထောက်ပံက က်းကငွေ ကု ကတောင််းခံ ရေ် my.gov.au သု ဝင်ကရောက်ပါ။
အကယ်၍ သင်တွေင် CRN မရှလျှင် တစ်ခုကု ရယူ ရေ် my.gov.au သု ဝင်ကရောက်ပါ။ သင်သည် သင်၏မည်သူမည်ဝါ
ဖြစ်က ကောင််းကု တင်ဖပနု င်ပပီ ်း သင်ကတောင််းခံ ကငွေ ကု စတင်ကတောင််းရေ် သင်၏ myGov စောရင််းကု အသံု ်းပပဖခင််းအော်းဖြင် CRN
တစ်ခုကု ရယူ နု င်သည်။ သင် ဝေ်ကဆောင်မှု စင်တောတစ်ခုသု သွေ ော်းကရောက်ရေ် မလု အပ်ပါ။
ပု မု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။

Coronavirus supplement
2020 ခုနှ စ် စက်တင်ဘောလ 25 ရက်ကေ မှ စ၍ Coronavirus Supplement သည် နှ စ်ပတ်တစ်ခါ $550 မှ $250 သု
ကဖပောင််းလဲ မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤ supplement ကု 2020 ခုနှ စ် ဒီဇင်ဘောလ 31 ရက်ကေ အထတု င် သင် ကအောက်ပါ
ကထောက်ပံက က်းမ ော်း ရရှကေလျှင် ရရှပါမည် • JobSeeker Payment
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY Living Allowance
• Parenting Payment

14949MY.2008
PAGE 1 OF 12

BURMESE

• Farm Household Allowance
• Special Benefit။
ကျွန်ုပ်တု သည် သင်အော်း သင်၏သောမေ် ကထောက်ပံက က်းကငွေ အစတ်အပု င််းအဖြစ် သင်၏ ဘဏ်စောရင််းထဲ အလု အကလ ောက်
ထည်ကပ်းပါမည်။

Economic Support Payments
ကျွန်ုပ်တု သည် ဤနှ စ်တွေင် Economic Support Payments $750 နှ စ်ရပ်ကု ကပ်းခဲ ပပီ ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တု သည် ကထောက်ပံက က်းကငွေ ရထု က်သည်လူမ ော်းအော်း 2020 ခုနှ စ် ဧပပီ လတွေ င် ပထမအကကမ်
တစ်လု ံ ်းတစ်ခဲတည််းကငွေ ကု ကပ်းခဲ ပပီ ်း ဒု တယအကကမ်ကု 2020 ခုနှ စ် ဇူ လု င်လတွေ င် ကပ်းခဲ သည်။
အကယ်၍ သင် Family Tax Benefit (FTB) ကု တစ်ခဲတစ်ခဲတည််းအဖြစ် ကတောင််းခံ လျှင် သင်သည် Economic
Support Payment ကု ၎င််းနှ င်အတူ ရပါမည်။ သင်သည် ပထမအကကမ်အတွေ က် 2019-20 ဘဏ္ဍကရ်းနှ စ် ကု ေ်ဆု ံ ်းပပီ ်းကေောက်
ရမည်ဖြစ်ပပီ ်း ဒု တယအကကမ်ကု 2020-21 ဘဏ္ဍောကရ်းနှ စ် ကု ေ်ဆု ံ ်းပပီ ်းကေောက် ရပါမည်။ အဆု ပါကငွေ ကု ရရေ်အတွေ က် သင်
FTB ရထု က်ခွေင်ရှကေရေ် လု သည်။ အကယ်၍ သင် Coronavirus Supplement ကု ရထု က်ခွေင်ရှခဲ လျှင် သင် ၎င််းကု ရမည်
မဟု တ်ပါ။

Special Benefit
ကေထု င်သူနှ င် ရထု က်ခွေင်ဆု င်ရော စည််းမ ဥ််းမ ော်းမှ ော အသစ်ကရောက်ရှလောကသော ကေထု င်သူမ ော်း၏ ကစောင်ဆု င််း ကောလ
(NARWP) မှ လွေဲ၍ Special Benefit အတွေ က် ကဖပောင််းလဲ ခ က်မ ော်း မရှပါ။ ၎င််းကု Special Benefit ကတောင််းခံ မှု မ ော်းအတွေ က်
2020 ခုနှ စ် မတ်လ 23 ရက်ကေ မှ 2020 ခုနှ စ် ဒီဇင်ဘောလ 31 ရက်ကေ ထတု င် ြယ်ရှော်းခဲ ပပီ ်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တု ထံ မှ အဖခော်း ဝင်ကငွေ အကူ ကထောက်ပံက က်း တစ်စု ံ တစ်ရောကု မရနု င်ပပီ ်း သင် ကငွေက က်း
အလွေ ေ်အခက်အခဲ ဖြစ်ကေလျှင် သင် Special Benefit ကု ရကကောင််းရနု င်သည်။
သင် ရထု က်ရေ် ကအောက်ပါအခ က်မ ော်းအေက် တစ်ခုနှ င် ကု က်ညီရေ် လု အပ်သည် • သင်သည် Age Pension သု မဟု တ် Disability Support Pension ကု ရထု က်ရေ် သစက တ်းလ နု င်ငံ၌ လံု ကလောက်ကသော
ကောလ ကော ကော မကေထု င်ခဲပါ
• သင် စည််းကမ််းခ က်မ ော်းနှ င်ညီညွှတ်သည် ယောယီ ဗီဇော တစ်ခုကု ကု င်ကဆောင်ထော်းသည်
• သင်သည် အသက် ၁၆ နှ စ်ကအောက် သစက တ်းလ နု င်ငံသော်း သု မဟု တ် အပမဲ တမ််းကေထု င်သူ တစ်ဦ်း ဖြစ်သည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/specialbenefit တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

Crisis Payment—နိို င်ငံလံို ြေးဆိိုင်ရြော ကျန်ြေးမြောကရြေး အကရြေးကပေါ်ကိ စ္စ
သင် သု မဟု တ် သင် ကစောင်ကရှောက်ကပ်းကေရသူ သည် ကအောက်ပါ သတ်မှတ်ခ က်အော်းလံု ်းနှ င် ကု က်ညီလျှင် Crisis Payment
ကု ရနု င်သည် • သင်တု တစ်ဦ်းဦ်းသည် coronavirus က ကောင် အထအကတွေ မဲ အထီ ်းတည််း ကေရလျှင် သု မဟု တ် ကု ယ်တု င်
အထီ ်းက ေ်ကေရလျှင်
• သင် ဆု ်းဝါ်းကသော ကငွေက က်း အခက်အခဲ သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှ င် ကု က်ညီလျှင်
• သင် ဝင်ကငွေ အကူ ကထောက်ပံက က်းကငွေ အတွေ က် ရထု က်သည်သတ်မှတ်ခ က် စည််းမ ဥ််းမ ော်းနှ င် ကု က်ညီလျှင်
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• သင်သည် Crisis Payment ကု သင် ကတောင််းခံ သည်အခါ သစက တ်းလ နု င်ငံသော်း တစ်ဦ်းဖြစ်သည်။
ပု မု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/crisispayment တွေ င် ကည်ပါ။

Child Care Subsidy နှ င် Additional Child Care Subsidy
အကယ်၍ သင်ကကလ်းသည် ကကလ်းထေ််းဌောေကု မတက်ကရောက်နု င်လျှင် သင် ကကလ်းထေ််းဌောေကု ကဖပောဖပသင်သည်။
သင်သည် Child Care Subsidy ကု ကကလ်းတစ်ကယောက်လျှင် တစ်နှစ်အတွေ က် မည်သည်အက ကောင််းက ကောင်မဆု
ပ က်ကွေက်မှု 42 ကကမ်အထအတွေ က် ရနု င်သည်။ အကယ်၍ သင်ကကလ်းမှ ော COVID-19 က ကောင် မတက်ကရောက်နု င်လျှင်
သင်သည် သင် ကကလ်းထေ််းဌောေနှ င် သင်ေည််းလမ််းမ ော်းအက ကောင််း ကဖပောဆု သင်သည်။

သင်၏ လှု ပ်ရှော်းမှု အခ ေ်ေောရီ မ ော်းကု အရှအတု င််းမှတ်တမ််းတင်ဖခင််း
သင် နှ စ်ပတ်တစ်ခါ ရနု င်သည် Child Care Subsidy အခ ေ်ေောရီ အကရအတွေ က်မှော သင်နှင် သင် ကင်ကြော်ြက်လုပ်သည်
လှု ပ်ရှော်းမှု ၏ အခ ေ်ေောရီ မ ော်းအကပေါ် မူ တည်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ အသအမှ တ်ပပထော်းသည် လှု ပ်ရှော်းမှု အခ ေ်ေောရီ မ ော်း
ကဖပောင််းလဲ ခဲလျှင် သင် ၎င််းကု အရှအတု င််း ဖပင်ဆင်ရေ် ကသခ ောကစပါ။
အကယ်၍ သင်မသော်းစု သည် COVID-19 က ကောင် လှု ပ်ရှော်းမှု ကု ပု ေည််း၍ လု ပ်ကေလျှင် သင်သည် အပု Child Care
Subsidy အခ ေ်မ ော်းအတွေ က် ကလျှောက်ထော်းနု င်သည်။ အကယ်၍ ရထု က်ခွေင်ရှလျှင် သင်သည် နှ စ်ပတ်လျှင် ေောရီ ကပါင််း 100
အထ 2020 ခုနှ စ် ဇူ လု င်လ 13 ရက်ကေ မှ ကအောက်တု ဘောလ 4 ရက်ကေ အထ ရကကောင််းရနု င်သည်။

ယြောယီ ဗီ ဇြော အတန်ြေးစ္ြောြေးခွေွဲ ကိို င်ကဆြောင်ထြောြေးသူမျြောြေး
အကယ်၍ သင် ယောယီ ဗီ ဇောတစ်ခုကု ကု င်ကဆောင်ထော်းလျှင် သင် ကတောင််းခံ နု င်သည် ကထောက်ပံက က်းကငွေ နှင်ပတ်သက်၍
ကဖပောင််းလဲ ခ က်မ ော်း မရှပါ။
ယောယီ ဗီ ဇော အတေ််းအစော်းခွေဲ မ ော်းဖြစ်သည် 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 နှ င် 820 တု သည် ကအောက်ပါတု အတွေ က်
ရထု င်ခွေင်ရှကကောင််း ရှနု င်သည်• 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။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/visaholders တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

အသစ္်ကရြောက်လြောကသြော အမမွဲကနထိို င်သူ၏ ကစ္ြောင်ဆိိုင်ြေးရမည် ကြောလ
ကျွန်ုပ်တု သည် NARWP နှ င် Parenting Payment အတွေ က် ကေထု င်သူ ကောလ သတ်မှတ်ခ က်တု ကု 2020 ခုနှ စ်
ဒီဇင်ဘောလ 31 ရက်ကေ အထ ယောယီ အော်းဖြင် ြယ်ရှော်းခဲ ပပီ ်းဖြစ်သည်။ ဆု လု သည်မှော အကယ်၍ သင် သစက တ်းလ နု င်သံသု
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လတ်တကလော ကရောက်ရှခဲ လျှင် သင်သည် ကအောက်ပါကထောက်ပံက က်းမ ော်းအေက် တစ်ခုကု ကတောင််းခံ ရေ်အတွေ က်
ကစောင်ဆု င််းရေ် မလု အပ်ပါ • Austudy
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting တွေ င် ကည်ပါ

အခခြောြေး ကစ္ြောင်ဆိိုင်ြေးရမည် ကြောလမျြောြေးကိို ဖယ်ရှြောြေးခခင်ြေး
အခ ကထောက်ပံက က်းကငွေမ ော်းကု ရရေ် အဖခော်း ကစောင်ဆု င််းရမည် ကောလမ ော်းကု ကျွန်ုပ်တု ြယ်ရှော်းလု က်ပပီ ်းဖြစ်သည်။
ထု ခွေဲ နု င်သည် ပု င်ဆု င်မှုမ ော်းမှ ော သင်နှင် သင် ကင်ကြော်ြက်တွေင် သံု ်းရေ် အဆင်သင်ရှကေသည် ရေ်ပု ံ ကငွေ တစ်ခုခုကု ဆု သည်။
၎င််းတွေ င် အလု ပ်ရှင်က ကပ်းရေ်ရှသည်ကငွေ ပါဝင်သည်။ ထု ခွေဲ နု င်သည် ပု င်ဆု င်မှုမ ော်း ကစောင်ဆု င််းရမည်ကောလကု ကျွန်ုပ်တု
coronavirus က ကောင် ကအောက်ပါတု အတွေ က် 2020 ခုနှ စ် မတ်လ 25 ရက်ကေ မှ စက်တင်ဘောလ 24 ရက်ကေ အထ ယောယီ
ြယ်ရှော်းပပီ ်းဖြစ်ပါသည် • Austudy
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Youth Allowance။
ပု မု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။
ရောသီ အလု က် အလု ပ်မှော နှ စ်တစ်နှစ်၏ အခ ကောလ အတွေ က်သော ရရှနု င်သည် အလု ပ်ဖြစ်သည်။ ရောသီ အလု က် အလု ပ်
တော်းဖမစ်မှုဆု င်ရော ကောလ 2020 ခုနှ စ် မတ်လ 25 မှ ဒီဇင်ဘောလ 31 ရက်အထကု coronavirus က ကောင်
ကအောက်ပါတု အတွေ က် ကျွန်ုပ်တု ြယ်ရှော်းလု က်ပပီ ်းဖြစ်သည် • Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance။
ပု မု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။
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ကင်ကဖြော်ဖက် ဝင်ကငွေ စ္စ္်ကဆြေးမှု
အကယ်၍ သင် JobSeeker Payment ကု ရလျှင် သင် ကငွေ မရပ်ဆု င််းမီ ကျွန်ုပ်တု သည် သင် ကင်ကြော်ြက်
ရှောနု င်သည်ကငွေ ပမောဏကု ယောယီ တု ်းဖမြှ င်ကပ်းထော်းသည်။ 2020 ခုနှ စ် ဧပပီ လ 27 ရက်ကေ မှ စ၍ သင် ကင်ကြော်ြက်သည်
သင် ကငွေ မရပ်ဆု င််းမီ နှ စ်ပတ်လျှင် စု စု ကပါင််းကငွေ $3068.80 အထ ရှောနု င်သည်။ သင် ဝင်ကငွေသည်လည််း သင် မည်မျှ
ရမည်ကု ကလျှောေည််းကစမည်ကု သတပပပါ။
2020 ခုနှ စ် စက်တင်ဘောလ 25 ရက်ကေ မှ စ၍ သင်ကငွေ သည် သင် ကင်ကြော်ြက်က နှ စ်ပတ်တစ်ခါ $1165 ထက်ကက ော်လွေေ်ပပီ ်း
ရှော၍ရသည်ကငွေ တစ်ကဒေါ်လောတု င််းအတွေ က် 25 cents အစော်း 27 cents ကလျှောက မည်ဖြစ်သည်။ ဤပမောဏမှ ော အကယ်၍
သင် Pharmaceutical Allowance သု မဟု တ် Rent Assistance ရလျှင် ကဖပောင််းကကောင််း ကဖပောင််းနု င်သည်။ အကယ်၍
သင်ဝင်ကငွေ သည် နှ စ်ပတ်လျှင် $300 ကအောက်ဖြစ်လျှင် သင်ကငွေ သု ညအထ ကလျှောက မသွေ ော်းမီ သင် ကင်ကြော်ြက်သည်
$3086.11 အထ ရှောနု င်သည်။
တု ်းဖမြှ င်ထော်းသည် ကင်ကြော်ြက် ဝင်ကငွေ စစ်ကဆ်းမှု သည် Status Resolution Support Services payment နှ င်
မသက်ဆု င်ပါ။
သင် မည်မျှ ရနု င်မည်နှင် သင် ဝင်ကငွေနှင် ပု င်ဆု င်ပစစ ည််း ကေ် သတ်ခ က်မ ော်းနှ င်ပတ်သက်သည် ပု မု သရှလု ကသော
အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/jsp တွေ င် ကည်ပါ

ဝင်ကငွေ အစ္ီ အရင်ခံခခင်ြေး
ဝင်ကငွေ အကူ ကထောက်ပံက က်းအတွေ က် သင် ကတောင််းခံ ခ က်ကု ကျွန်ုပ်တု အတည်ပပသည်အခါ သင်နှင် သင် ကင်ကြော်ြက်၏
ဝင်ကငွေကု သင် ကျွန်ုပ်တု အော်း ကဖပောဖပရမည်။ ကျွန်ုပ်တု သည် သင် မကဖပောဖပမခ င််း သင် ပထမအကကမ်ကငွေ ကု မကပ်းနု င်ပါ။
သင်နှင် သင် ကင်ကြော်ြက်၏ ဝင်ကငွေ ကု လည််း နှ စ်ပတ်တု င််း ဝင်ကငွေ မှော $0 ဖြစ်သည်တု င် သင် ကျွန်ုပ်တု အော်း
သတင််းပု ရမည်။
ဤသု လု ပ်ဖခင််းက ကောင် ကျွန်ုပ်တု သင်အော်း မှ ေ်ကေ်ကသော ကငွေ ပမောဏကု ကပ်းနု င်သည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/incomereporting တွေ င် ကည်ရှု ပါ

နှ စ္်ဖက်အခပန်အလှ န် တြောဝန်ရှိမှု သတ်မှတ်ချက်မျြောြေး
ကငွေ ကု ဆက်လက် ရရှကေရေ် သင် လု ပ်ရမည် အရောမ ော်း ရှသည်။ ကျွန်ုပ်တု ဤကစစ ကု နှ စ်ြက်အဖပေ်အလှ ေ် တောဝေ်
သု မဟု တ် ပါဝင်လုပ်ရေ် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းဟု ကခေါ်သည်။ ၎င််းတု ကု coronavirus က ကောင် ရပ်ဆု င််းထော်းခဲ သည်။
ကျွန်ုပ်တု သည် ဤသတ်မှတ်ခ က်မ ော်းကု အကယ်၍ သင် ကအောက်ပါတု ကု ရလျှင် 2020 ခုနှ စ် သဂုတ်လ 4 ရက်ကေ မှ စ၍
တစ်ဖြည််းဖြည််း ဖပေ်လည်ခ မှ တ်ကပ်းကေပါသည် • JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance as a job seeker။
ကေောက်ဆု ံ ်းကပေါ် သတင််းမ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/mutualobligation သု မဟု တ် သင်၏ myGov စောရင််းတွေ င်
ကည်ပါ။
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အကယ်၍ သင် အလု ပ်ရှောသူ တစ်ဦ်းဖြစ်လျှင် သင်တွေင် Job Plan တစ်ခု ရှရလမ်မည်။ သင် စီ စဥ်ကပ်းထော်းသည် ြုေ််း
ရက်ခ ေ််း တစ်ခုခုကု တက်ကရောက်ရေ် သု မဟု တ် ဖြစ်နု င်လျှင် အွေ ေ်လု င််း လု ပ်စရောမ ော်းကု လု ပ်ရေ် ကျွန်ုပ်တု
တု က်တွေေ််းပါသည်။

သင်အြောြေး ကူ ညီ ကပြေးနိိုင်သည် အခခြောြေး ပံ ပိို ြေး ဝန်ကဆြောင်ဌြောနမျြောြေး
Payment and Service Finder
သင် ကဒသေယ်ကဖမတွေ င််းရှ ပံ ပု ်း ဝေ်ကဆောင်ဌောေမ ော်းကု ရှောရေ် ကထောက်ပံက က်းကငွေ နှ င် ဝေ်ကဆောင်ဌောေ ရှောရေ်ကရယော
(Payment and Service Finder) ကု သံု ်းပါ။ ၎င််းတွေ င် နှ စ်သမ်အ ကံ ကပ်းကဆွေ ်းကနွေ်းဖခင််းနှ င် စတ်ပု င််းဆု င်ရော က ေ််းမောကရ်း
ဝေ်ကဆောင်မှုမ ော်း ပါဝင်နု င်သည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/servicefinder တွေ င် ကည်ရှု ပါ

မသော်းစုနှ င် အမ်တွေင််း အ ကမ််းြက်မှု
အကယ်၍ သင် မသော်းစု နှ င် အမ်တွေင််း အ ကမ််းြက်မှုက ကောင် ထခု က်ခံရလျှင် ကျွန်ုပ်တု ကူ ညီ ကပ်းနု င်သည်။ ကျွန်ုပ်တု
သတင််းအခ က်အလက်၊ ပံ ပု ်းမှု နှင် လွှဲ ပု စောမ ော်း လု ပ်ကပ်းသည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/domesticviolence တွေ င် ကည်ရှု ပါ

လူ မှု ကရ်းကစစ အလု ပ် ဝေ်ကဆောင်ဌောေမ ော်း
ကျွန်ုပ်တု ၏ လူ မှု ကရ်းလု ပ်သော်းမ ော်းသည် လူ မ ော်းအော်း အခ ေ်တု -ကောလ နှ စ်သမ်ကဆွေ ်းကနွေ်းကပ်းဖခင််း၊
သတင််းအခ က်အလက်ကပ်းဖခင််းနှ င် ပံ ပု ်း ဝေ်ကဆောင်ဌောေမ ော်းသု လွှဲ ပု စော ပု ကပ်းဖခင််းတု ကု ကဆောင်ရွေက်ကပ်းသည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/socialwork တွေ င် ကည်ရှု ပါ

Financial Information Service
ကငွေ က က်းကစစ မ ော်းနှ င်ပတ်သက်၍ သင်အော်း ကူ ညီ ကပ်းရေ် အခမဲ ဝေ်ကဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပု မု သရှလု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု servicesaustralia.gov.au/fis တွေ င် ကည်ပါ

ပိို မိို သိ ရှိလိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးအတွေ က်
• သင် စကော်းဖပေ်တစ်ဦ်း လု အပ်လျှင် သင်၏ ကထောက်ပံက က်းအတွေ က် ပံု မှ ေ် ဆက်သည်ြုေ််းေံ ပါတ်ကု ဆက်ပပီ ်း
ကျွန်ုပ်တု အော်း အသကပ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တု စကော်းဖပေ်တစ်ဦ်းကု အခမဲ စီ စဥ်ကပ်းပါမည်။ ကျွန်ုပ်တု ြုေ််းေံ ပါတ်မ ော်း၏
စောရင််းတစ်ခုကု servicesaustralia.gov.au/phoneus တွေ င် ကည်ရှု ပါ
• Centrelink ကထောက်ပံက က်းကငွေမ ော်းနှ င်ဝေ်ကဆောင်မှုတု နှ င်ပတ်သက်၍ သင်ဘောသောစကော်းဖြင် ကျွန်ုပ်တု အော်း ကဖပောဆု ရေ်
ြုေ််း 131 202 ကု ကခေါ်ပါ။
• Medicare and Child Support ကပ်းကငွေ မ ော်းနှ င် ဝေ်ကဆောင်မှုမ ော်းအက ကောင််းကု သင်ဘောသောစကော်းဖြင် ကျွန်ုပ်တု အော်း
ကဖပောဆု ရေ် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကု ြုေ််း 131 450 ဖြင်ကခေါ်ပါ။
• ပု မု ကသော အခ က်အလက်မ ော်းကု အဂဂ လပ်စောဖြင် servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သု ဝင်ကရောက်ပါ၊ ၄င််းတွေ င် သင်သည် အခ က်အလက်မ ော်းကု သင်
ဘောသောစောဖြင် ြတ်နု င်သည်၊ ေော်းကထောင်နု င်သည် သု မဟု တ် ဗီ ဒီယု ကည်နု င်ပါသည်။
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သင် ြုေ််းကမပ ဏီသည် သင်အမ်ြုေ််းမှ ‘13’ ေံ ပါတ်မ ော်းသု ြုေ််းကခေါ်မှု မ ော်းအတွေ က် ပံု ကသနှု ေ််းဖြင် သင်အော်း
အခက က်းက ခံ ကစနု င်သည်။ ၎င််းသည် သစက တ်းလ နု င်ငံ မည်သည် ကေရောမှ မဆု ဖြစ်ပပီ ်း နှု ေ််းထော်းမှ ော သင် ြုေ််းကု မပ ဏီအကပေါ်
မူ တည်ပပီ ်း ကွေဲ ဖပော်းဖခော်းေော်းနု င်သည်။ သင်အမ်ြုေ််းမှ ‘1800’ ေံ ပါတ်မ ော်းသု ကခေါ်ကသောြုေ််းကခေါ်မှု မ ော်းမှ ော အခမဲ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင် အမ ော်းဖပည်သူြုေ််း သု မဟု တ် မု ဘု င််းြုေ််းမှ ြုေ််းကခေါ်လျှင် ြုေ််းကု မပ ဏီမ ော်းသည် သင် ြုေ််းကခေါ်မှု ကု
အခ ေ်တု င််းထော်းနု င်ပပီ ်း ပု မု ကကီ ်းဖမင်သည် နှု ေ််းဖြင် အခက က်း ကတောင််းခံ နု င်သည်။

တြောဝန်မယူ ခငင်ြေးဆိိုချက်
ဤထု တ်ကဝစောကစောင်ပါ အခ က်အလက်မ ော်းသည် ကထောက်ပံက က်းကငွေ မ ော်းနှ င် ဝေ်ကဆောင်မှုမ ော်းအတွေ က် လမ််းညွှ ေ်
တစ်ခုသောဖြစ်ပပီ ်း 2020 ခုနှ စ် သဂုတ်လ 21 ရက်ကေ အထသော မှ ေ်ကေ်သည်။ ကက ်းဇူ ်းပပ၍ ကျွန်ုပ်တု ၏ ဝက်ဘ်ဆု က်ကု
လက်ရှအဖြစ်ဆု ံ ်း အခ က်အလက်မ ော်းအတွေ က် စစ်ကဆ်းပါ။ သင်၏ သီ ်းဖခော်း အကဖခအကေမ ော်းအကပေါ်မူ တည်ပပီ ်း
ကထောက်ပံက က်းကငွေ ကလျှောက်ထော်းရေ် လု မလု ဆံု ်းဖြတ်ရေ်မှော သင်၏ တောဝေ်ဖြစ်သည်။
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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
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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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