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ប្រសិនបរើអ្នករងរ៉ះពាល់បោយ coronavirus (COVID19)
JobKeeper Payment
អ្ន កប្រហែលជាអ្ន កអាចទទួ លបាន JobKeeper Payment តាមរយៈនិយោជកររស់អ្នក។ សួ រពួ កយេ
ប្រសិនយរើពួកយេបានចុុះយ្មុះសប្ារ់ការរង់ប្បាក់យនុះយៅមុនយពលអ្ន កទាមទារការរង់ប្បាក់ជំនួយប្បាក់
ចំណូលពីយយើង។ ប្រសិនយរើពួកយេបានចុុះយ្មុះ យែើយអ្ន កានសិទធិទទួ លបាន និយោជកររស់អ្នក
នឹងរង់វាយៅឱ្យអ្ន ក។
ប្រសិនយរើអ្នកកំពុងទទួ លបានការរង់ប្បាក់ជំនួយប្បាក់ចំណូល យែើយនិយោជកររស់អ្នកចារ់យ្ដ ើម
រង់ឱ្យអ្ន កនូ វ JobKeeper Payment, អ្ន កប្រូវហររាយការណ៍ប្រក់ចំណូលយ ុះមកយយើង។
ប្រសិនអ្ន កមិនរាយការណ៍យទ យយើងនឹងរង់ឱ្យអ្ន កយប្ចើនយពក យែើយអ្ន កនឹងានរំណុលប្រូវរង់សងវ ិញ។

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការោក់ពាកយសុំការរង់ប្ាក់ Centrelink
យយើងបានយ្វ កា
ើ រផ្លាស់រដ ូរ
យ ើមបីយ្វ ឱ្
ើ យវាកាន់ហរងាយប្សួ លសប្ារ់អ្នកទាមទារការរង់ប្បាក់។
យយើងបាន កយចញជារយ្
ដ ុះអានន រយៈយពលរង់ចាំសប្ារ់អ្នករស់យៅហ លយទើរហរមក ល់ថ្មី ៗយ ើមបីទាមទារ
ការរង់ប្បាក់ររស់យយើងមួ យចំនួន។ យប្រើប្បាស់ការហណ ំអ្ំពីការរង់ប្បាក់ររស់យយើង យ ើមបីពិនិរយយមើលថា
ការរង់ប្បាក់មួយ្ហ លប្រឹមប្រូវសប្ារ់អ្នក។ យៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19
ប្រសិនយរើអ្នកាន Centrelink Customer Reference Number (CRN) រ ួចយែើយ យ ុះអ្ន កអាចទាមទារ
តាម អ្ុីន្ឺណិរបាន។ អ្ន កមិនប្រូវការយៅមជឈមណឌលយសវា ឬយៅទូ រសពទ មកយយើងយទ។ យៅកាន់ my.gov.au
យ ើមបីយ្វ ើការទាមទារការរង់ប្បាក់ Centrelink ។
ប្រសិនយរើអ្នកមិនាន CRN យទ សូ មយៅ my.gov.au យ ើមបីទទួ លបានវា។ អ្ន កអាចរយងក ើរអ្រត សញ្ញាណ
ររស់អ្នក និទទួ លបាន CRN យោយយប្រើប្បាស់េណនី myGov ររស់អ្នក យ ើមបីចារ់យ្ដ ើម ការទាមទារ
ររស់អ្នក។ អ្ន កមិនប្រូវការយៅមជឈមណឌលយសវាយទ។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus Supplement
Coronavirus Supplement គឺ $250 ក្នុងពីរសប្ដាហ៍ម្ាង រហូ តដល់ថ្ងៃ ទី 31 ខែធ្ន ូ ឆ្នាំ 2020។ ចាប់ពថ្ី ងៃ ទី 1
ខែម្ក្រា ឆ្នាំ 2021 វានឹងចុះទៅ $150 ក្នុងពីរសប្ដាហ៍ម្ាង។
អ្ន ក្នឹងទទួ លប្ដនការបខនែ ម្ទនុះរហូ តដល់ថ្ងៃ ទី 31 ខែម្ីនា ឆ្នាំ 2021 ដរាបណាអ្ន ក្ទទួ លប្ដនយ៉ាងទោច
ណាស់ $1 ថ្នការបង់ប្រប្ដក្់ណាម្ួ យថ្នការបង់ប្រប្ដក្់ទ ាំងទនុះ៖
• JobKeeper Payment
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
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• Special Benefit។
យយើងនឹងរង់វាយោយសវ ័យប្រវរត ិចូលយៅកនុងេណនីររស់អ្នក ជាហ្ន កននការរង់ប្បាក់ជា្មម តាររស់អ្នក។

Economic Support Payments
Economic Support Payment គឺជាការបង់ប្រប្ដក្់បខនែ ម្សប្រាប់ម្នសសខដលទទួ លប្ដនការបង់ប្រប្ដក្់ ឬប័ណ្ណ
សម្បទនជាក្់លាក្់ពីទយើង។ ទយើងប្ដនបង់ចាំនួន 2 ថ្ន Economic Support Payments ានទឹក្ប្រប្ដក្់
$750 ទៅឱ្យអ្តិងជ
ិ ននានាទៅក្នុងឆ្នាំ 2020។
ទយើងនឹងបង់ពីរដង 2 បខនែ ម្ទទៀតថ្ន Economic Support Payments ានទឹក្ប្រប្ដក្់ $250 ទៅឱ្យអ្ន ក្
ទ ាំងឡាយណាខដលានសិទធិទទួ លប្ដនទៅក្នុងខែធ្ន ូ ឆ្នាំ 2020 និងខែម្ីនា ឆ្នាំ 2021។
ប្របសិនទបើអ្នក្ទម្ទរ Family Tax Benefit (FTB) ជាចាំនួនសរបម្ា ង ទនាុះអ្ន ក្នឹងទទួ លប្ដនការបង់ប្រប្ដក្់
ជាម្ួ យនឹងចាំនួនសរបម្ា ងរបស់អ្នក្។
អ្ន ក្ានសិទធិទទួ លប្ដន ប្របសិនទបើអ្នក្ទទួ លប្ដនការបង់ប្រប្ដក្់ ឬប័ណ្ណសម្បទនដូ ចតទៅពីទយើង៖
•

Age Pension

•

Carer Allowance

•

Carer Payment

•

Commonwealth Seniors Health Card

•

Disability Support Pension

•

Double Orphan Pension

•

Family Tax Benefit

•

Pensioner Concession Card

ទយើងនឹងបង់ឱ្យអ្ន ក្ជាសវ យ
័ ប្របវតត ិ ដូ ទចន ុះអ្ន ក្ម្ិនប្រតូវការដាក្់ពាក្យសាំទទ។
អ្ន ក្នឹងម្ិនទទួ លប្ដនការបង់ប្រប្ដក្់ទទ ប្របសិនទបើអ្នក្ទទួ លប្ដន Coronavirus Supplement។

អ្តិងិជនរបស់ Department of Veterans’ Affairs
Department of Veterans’ Affairs (DVA) នឹងបង់ឱ្យអ្ន ក្នូ វ Economic Support Payment, ប្របសិនទបើអ្នក្
ទទួ លប្ដនផលប្របទយជន៍ DVA ខដលានសិទធិទទួ លប្ដន។ អ្ន ក្អាចខសវ ងយល់បខនែ ម្ទៅឯ dva.gov.au

Special Benefit
គ្មមនការផ្លាស់រដ ូរទាក់ទងនឹងរទរញ្ា រត ិកនុងការស្ននក់យៅ និងសិទធិទទួ លបានសប្ារ់ Special Benefit យទ
យប្ៅហរពី រយៈយពលរង់ចាំររស់អ្នកស្ននក់ហ លយទើរមក ល់ថ្មី (NARWP)។ រយៈយពលរង់ចាំយនុះប្រូវបាន
កយកយចញសប្ារ់ការទាមទារ Special Benefit រែូ រ ល់នថ្ៃ ទី 31 ហែម្ីនា ឆ្នំ 2021។
ប្រសិនយរើអ្នកមិនអាចទទួ លបានការរង់ប្បាក់ជំនួយប្បាក់ចំណូល្មួ យពីយយើង យែើយអ្ន កសែ ិរយៅកនុង
ភាពលំបាក្ៃ ន់្ៃរ យ ុះអ្ន កអាចទទួ លបាន Special Benefit។
អ្ន កនឹងប្រូវរំយពញតាមលកខ ែណឌមួ យននរ្
ដ លកខ ែណឌ ូ ចរយៅ យ ើមបីានសិទធិទទួ លបាន៖
• អ្ន កមិនបានរស់យៅកនុងប្រយទសអ្ូ ស្ត្ស្នតលីឱ្យបានយូរប្េរ់ប្គ្មន់ យ ើមបីានេុណសមបរត ិទទួ លបាន Age
Pension ឬ Disability Support Pension
• អ្ន កកាន់ទិោាការរយ្
ដ ុះអាសនន ហ លានសិទធិទទួ លបាន
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• អ្ន កជាពលរ ា អ្ូស្ត្ស្នតលី ឬជាអ្ន ករស់យៅអ្ចិនស្ត្នតយ៍ ហ លានអាយុយប្កាម 16 ឆ្ន។ំ
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—ភាពអាសនន សខាភិាលថ្ននក់ជារិ
អ្ន ក ឬមនុសសហ លអ្ន កកំពង
ុ ហថ្ទា ំអាចានេុណសមបរត ិទទួ លបាន Crisis Payment
ប្រសិនយរើអ្នករំយពញតាម លកខ ែណឌទា ំងអ្ស់ ូ ចរយៅ៖
• អ្ន កអាចសែ ិរយៅកនុងការោក់យៅយោយហែក ឬការោក់ែល ួនឯងឱ្យយៅយោយហែកអាប្ស័យយោយ
coronavirus
• អ្ន ករំយពញយៅតាមលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យពីភាពលំបាក្ៃ ន្
់ ៃ រហ្ន កែិរញ្ា វរថុ
• អ្ន ករំយពញយៅតាមរទរញ្ា រត ិអ្ំពីសិទធិទទួ លបានសប្ារ់ការរង់ប្បាក់ជំនួយយលើប្បាក់ចំណូល
• អ្ន កសែ ិរយៅកនុងប្រយទសអ្ូ ស្ត្ស្នតលីយៅយពលអ្ន កទាមទារ Crisis Payment។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy និង Additional Child Care Subsidy
ប្រសិនយរើកូនររស់អ្នកមិនអាចចូ លរ ួមកនុងកហនា ងហថ្ទា ំកុារបានយទ អ្ន កប្រូវពិភាកាជាមួ យ
យសវាហថ្ទា ំកុារ ររស់អ្នក។ អ្ន កអាចទទួ លបាន Child Care Subsidy សប្ារ់អ្វរត ានរែូ រ ល់ 42
សប្ារ់កូនានក់ កនុងឆ្នំនីមួយៗ សប្ារ់មូលយែរុ្មួ យ។ អ្ន កប្រូវពិភាកាជាមួ យអ្ន ក្ដ ល់យសវា
ររស់អ្នកអ្ំពីជយប្មើស
ប្រសិនយរើកូនររស់អ្នកមិនអាចចូ លរ ួមបាន យោយស្នរហរ COVID-19។

ង

ការយ្វ ើរចចុរបនន ភាពយា៉ោងសកមម ភាពររស់អ្នក
ចំនួនយា៉ោងនន Child Care Subsidy ហ លអ្ន កអាចទទួ លបានកនុងរាល់ពីរសបាដែ៍មដង អាប្ស័យយៅយលើ
ចំនួនយា៉ោង សកមម ភាពហ លអ្ន ក និងន េូ ររស់អ្នកយ្វ ើ។
ប្រសិនយរើយា៉ោងននសកមម ភាពហ លបានទទួ លស្នាល់ររស់អ្នកបានផ្លាស់រដ ូរ សូ មយ្វ ើឱ្យប្បាក ថាអ្ន ក
យ្វ ើរចចុរបនន ភាពវា។
ប្រសិនយរើប្េួ ស្នរររស់អ្នកកំពុងយ្វ ើសកមម ភាពរិចយោយស្នរហរ COVID-19 យ ុះអ្ន កអាចោក់ពាកយសុំ
យា៉ោងរហនែ ម សប្ារ់ Child Care Subsidy បាន។ ប្រសិនយរើានសិទទិទទយលបាន អ្ន កអាចទទួ ល
បានរែូ រ ល់ 100 យា៉ោងកនុងពីរសបាដែ៍មដង យៅចយ ា ុះពីនថ្ៃ ទី 13 ហែកកក ោ ឆ្នាំ 2020 និងនថ្ៃ ទី 4 ហែទម្សា
ឆ្នំ 2021។

អ្ន កកាន់ទិោាការចុំណារ់ថ្ននក់រងរបណា
ដ ៉ះអាសនន
គ្មមនការផ្លាស់រដ ូរចំយពាុះការរង់ប្បាក់ហ លអ្ន កអាចទាមទារយទ ប្រសិនយរើអ្នកកាន់ទិោាការរយ្
ដ ុះអាសនន ។
ទិោាការចំ្រ់ថានក់រងរយ្
ដ ុះអាសនន 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 និង 820
អាចានសិទធិទទួ លបានសប្ារ់៖
• Crisis Payment
• Dad and Partner Pay
• Double Orphan Pension
• Family Tax Benefit
• Low Income Health Care Card
• Parental Leave Pay
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• Special Benefit.
• Stillborn Baby Payment.
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/visaholders

Newly arrived resident’s waiting period
យយើងបាន កយចញជារយ្
ដ ុះអាសនន នន NARWP យែើយរយៈយពលស្ននក់យៅហ លានេុណសមបរត ិ
សប្ារ់ទទួ លបាន Parenting Payment រែូ រ ល់នថ្ៃទី 31 ហែម្ីនា ឆ្នំ 2021។ យនុះានន័យថា
ប្រសិនយរើអ្នកបានមក ល់ប្រយទសអ្ូ ស្ត្ស្នតលីកនុងយពលថ្មៗ
ី យនុះ យ ុះអ្ន កមិនប្រូវការរង់ចាំយ ើមបីទាមទារ
ការរង់ប្បាក់មួយននរ្
ដ ការរង់ប្បាក់ ូ ចរយៅយនុះយទ៖
• Austudy
• Farm Household Allowance
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting

រយៈបពលទរ់ស្ការ់ការងារតាមរដូ វ
ការងារតាមរ ូ វ េឺជាការងារហ លានហរសប្ារ់រយៈយពលមួ យននឆ្នំ។ អាប្ស័យយោយ coronavirus
យយើងបាន កយចញរយៈយពលទរ់ស្នករ់ការងារតាមរ ូ វ រហូ តយៅ ល់ នថ្ៃ ទី 31 ហែម្ីនា ឆ្នំ 2021 សប្ារ់៖
• Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

ការប្វ ើបរសតប្ាក់ចុំណូលដដគូ
ប្រសិនយរើអ្នកទទួ លបាន JobSeeker Payment យ ុះយយើងបានរយងក ើនជារយ្
ដ ុះអាសនន ចំនួនប្បាក់
ហ លន េូ ររស់អ្នកអាចរកបាន យៅមុនយពលការរង់ប្បាក់ររស់អ្នកនឹងរញ្ឈរ់។
ចារ់ពីនថ្ៃ ទី 25 ហែកញ្ញា ឆ្នំ 2020 ការរង់ប្បាក់ររស់អ្នកនឹងការ់រនែ យចំនួន 27 យសន ជាជាង 25 យសន
សប្ារ់រាល់ប្បាក់ចំនួនមួ យ ល្ល
ុ ា ហ លន េូ ររស់អ្នករកបានយលើសពី $1165 កនុងពីរសបាដែ៍មដង។
ចំនួនយនុះអាចផ្លាស់រដ ូរ ប្រសិនយរើអ្នកទទួ លបានប្បាក់ឧររែ មភឱ្សថ្ ឬជំនួយកនុងការជួ ល។
ប្រសិនយរើប្បាក់ចំណូលររស់អ្នករិចជាង $300 កនុងពីរសបាដែ៍មដង ន េូ រររស់អ្នកអាចរកបានរែូ រ ល់
$3086.11 យៅមុនយពលការរង់ប្បាក់ររស់អ្នកការ់រនែ យយៅ ល់សូនយ។
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ការយ្វ ើយរសត ប្បាក់ចំណូលន េូ ហ លបានយកើនយែើង មិនអ្នុវរត ចំយពាុះការរង់ប្បាក់ Status Resolution
Support Services យទ។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ មអ្ំពីចំនួនរ៉ោុ ម នហ លអ្ន កអាចទទួ លបាន និងប្បាក់ចណ
ំ ូ លររស់អ្នក
និងានហ នកំណរ់យលើ ប្ទពយសកមម អ្វីែាុះ សូ មចូ លយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/jsp

ការរាយការណ៍ប្ាក់ចុំណូល
យៅយពលយយើងអ្នុម័រយលើការទាមទារររស់អ្នកសប្ារ់ជំនួយប្បាក់ចំណូល អ្ន កប្រូវហរប្បារ់យយើង
អ្ំពីប្បាក់ចំណូល ររស់អ្នក និងប្បាក់ចំណូលន េូ ររស់អ្នក។ យយើងមិនអាចយ្វ កា
ើ ររង់ប្បាក់ឱ្យអ្ន ក
ជាយលើក ំរូងបានយទ រែូ រ ល់អ្នកប្បារ់យយើងអ្ំពីប្បាក់ចំណូលយនុះសិន។
អ្ន កក៏ប្រូវហររាយការណ៍្ងហ រអ្ំពីប្បាក់ចំណូលររស់អ្នក និងប្បាក់ចំណូលន េូ ររស់អ្នកមកយយើង
សប្ារ់យរៀងរាល់ ពីរសបាដែ៍នីមួយៗ យរើយទាុះរីជាវា $0 ក៏យោយ។
យរឿងយនុះប្រូវយ្វ ើ ូ យចន ុះ យ ើមបីឱ្យយយើងអាចរង់ប្បាក់ឱ្យអ្ន កបានចំនួនប្រឹមប្រូវ។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/incomereporting

លកខ ខណឌរប្មូវកនុងការពវ កិចចបៅវ ិញបៅមក
ានកិចចការមួ យចំនួនហ លអ្ន កប្រូវហរយ្វ ើ យ ើមបីរនត ទទួ លបានការរង់ប្បាក់។ យយើងយៅកិចចការទា ំងយនុះ
ថាលកខ ែណឌរប្មូវកនុងការពវ កិចច ឬការចូ លរ ួមយៅវ ិញយៅមក។ អ្ន ក្អាចានកាតពវ ក្ិចចទ ាំងទនាុះ ប្របសិនទបើ
អ្ន ក្ក្ាំពងទទួ លប្ដនការបង់ប្រប្ដក្់ម្ួយថ្នការបង់ប្រប្ដក្់ទ ាំងនុះ៖
• JobKeeper Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit.
• Youth Allowance as a job seeker.
ពិនិតយទម្ើល servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ឬេណនី myGov ររស់អ្នក
សប្ារ់ព័រា
៌ នថ្ម ីៗ។

បសវាជុំនួយបសេងបទៀរដដលអាចជួយអ្ន កាន
Payment and Service Finder
យប្រើប្បាស់ Payment and Service Finder យ ើមបីហសវ ងរកយសវាជំនួយ
ហ លានយៅកនុង
រំរន់មូលោានររស់អ្នក។ យនុះអាចរ ួមានយសវាពិយប្គ្មុះយោរល់ និងយសវាសុែភាព្ល វូ ចិរត។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/servicefinder

ប្េួ ស្នរ និងអ្ំយពើែង
ិ ាកនុងប្េួ ស្នរ
ប្រសិនយរើអ្នកប្រូវបារងរ៉ោុះពាល់យោយប្េួ ស្នរ និងអ្ំយពើែិងាកនុងប្េួ ស្នរ យយើងអាចជួ យបាន។
យយើង្ដ ល់ព័រា
៌ ន ជំនួយ និងការរញ្ជន
ូ រនត ។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

យសវាសងា មកិចច
រុេាលិកសងា មកិចចររស់យយើងជួ យមនុសសកនុងការ្ដល់ការពិយប្គ្មុះយោរល់រយៈយពលែា ី ្ដ ល់ព័រា
៌ ន
និងការរញ្ជន
ូ រនត យៅ យសវាជំនួយ
។
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សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/socialwork

Financial Information Service
យសវាយោយឥរេិរនថ្ា យ ើមបីជួយអ្ន កជាមួ យនឹងរញ្ញាហ្ន កែិរញ្ា វរថុ។
សប្ារ់ព័រា
៌ នរហនែ ម សូ មយៅ servicesaustralia.gov.au/fis

សប្ារ់ព័រ៌ានរដនែ ម
ឹ ប្រសិនយរើអ្នកប្រូវការ
• សូ មយៅទូ ទរសពទ យៅហែសទូ រសពទ រង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក និងប្បារ់យយើងឱ្យ ង
អ្ន ករកហប្រផ្លទល់ារ់។ យយើងនឹងចារ់ហចងឱ្យានអ្ន ករកហប្រផ្លទល់ារ់យោយឥរេិរនថ្ា ។
សប្ារ់រញ្ជ ីននយលែទូ រសពទ ររស់យយើង សូ មយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• យៅទូ រសពទ យៅយលែ 131 202 យ ើមបីនិោយជាមួ យយយើងជាភាស្នររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្បាក់
និងយសវាកមម Centrelink ។
• យៅទូ រសពទ យៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមយលែ 131 450
យ ើមបីនិោយជាមួ យយយើង ជាភាស្នររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្បាក់ និងយសវាកមម ទាក់ទងនឹង Medicare និង
Child Support ។
• យៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19 សប្ារ់ព័រ៌ានរហនែ មជាភាស្នអ្ង់យេា ស។
• យៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ហ លអ្ន កអាចអាន ស្នដរ់ ឬយមើលព័រ៌ាន
ជាភាស្នររស់អ្នក។
អ្ន ក្ដ ល់យសវាទូ រសពទ ររស់អ្នកអាចេិរនថ្ា អ្នកតាមអ្ប្តាយថ្រ សប្ារ់ការយៅទូ រសពទ ពីយលែទូ រសពទ ្ទុះ
ររស់អ្នក យៅកាន់យលែ ‘13’ ។ យនុះេឺពីកហនា ង្មួ យយៅកនុងប្រយទសអ្ូ ស្ត្ស្នតលី យែើយអ្ប្តាអាចហប្រប្រួ ល
អាប្ស័យយៅយលើអ្នក្ដ លយ់ សវាទូ រសពទ ររស់អ្នក។ ការយៅទូ រសពទ យៅយលែ ‘1800’ ពីយលែទូ រសពទ ្ទុះររស់អ្នក
េឺឥរេិរនថ្ា ។ អ្ន ក្ដ ល់យសវាទូ រសពទ អាចេិរតាមយា៉ោងយលើការយៅទូ រសពទ ររស់អ្នក យែើយេិរនថ្ា តាម
អ្ប្តាកាន់ហរែព ស់ ប្រសិនយរើអ្នកយៅទូ រសពទ ពីទូរសពទ ស្នធារណៈ ឬទូ រសពទ ចល័រររស់អ្នក។

ការប្រកាសមិនទទួ លខសប្រូវ
ព័រ៌ានហ លានយៅកនុងការយបាុះពុមព្ាយយនុះ េឺជាការហណ ំចំយពាុះការរង់ប្បាក់ និងយសវាកមម
មួ យចំនួនរ៉ោុយ្
ណ ុះ យែើយវាប្រឹមប្រូវយៅនថ្ៃ ទី 26 ហែ វ ច្ចិ កា
ិ ឆ្នំ 2020។ សូ មពិនិរយយមើលយេែទំព័រ
ររស់យយើងសប្ារ់ព័រា
៌ នរចចុរបនន រំ្ុរ។ ជាការទទួ លែុសប្រូវររស់អ្នកយ ើមបីសយប្មចចិរត
ប្រសិនយរើអ្នកប្បាថានចង់ោក់ពាកយសុំការរង់ប្បាក់ យោយហ្ែ កយលើកាលៈយទសៈពិយសសររស់អ្នក។
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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
The Coronavirus Supplement is $250 per fortnight until 31 December 2020. From 1 January
2021 it will be $150 per fortnight.
You will get this supplement until 31 March 2021, as long as you get at least $1 of 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
The Economic Support Payment is an extra payment for people getting certain payments or
concession cards from us. We paid 2 Economic Support Payments of $750 to eligible customers in
2020.
We will pay 2 more Economic Support Payments of $250 to those eligible in December 2020 and
March 2021.

14949.2011
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If you claim Family Tax Benefit (FTB) as a lump sum, you will get the payment with your lump sum.
You are eligible if you get the following payments or concession cards from us:
•

Age Pension

•

Carer Allowance

•

Carer Payment

•

Commonwealth Seniors Health Card

•

Disability Support Pension

•

Double Orphan Pension

•

Family Tax Benefit

•

Pensioner Concession Card

We will pay you automatically, so you do not need to apply.
You will not get the payment if you get the Coronavirus Supplement.

Department of Veterans’ Affairs customers
The Department of Veterans’ Affairs (DVA) will pay you the Economic Support Payment, if you get
an eligible DVA benefit. You can learn more at dva.gov.au

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 until 31
March 2021.
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
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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 2020 and 4
April 2021.

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
• 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 March 2021. 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
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Seasonal work preclusion period
Seasonal work is work that is only available for part of the year. Due to coronavirus we have
removed the seasonal work preclusion period until 31 March 2021 for:
• Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• 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 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. You may have them if you are getting one of these payments:
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance as a job seeker.
Check servicesaustralia.gov.au/mutualobligation or your myGov account for updates.
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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

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 26 November 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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