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หากคุณได้ร ับผลกระทบจาก coronavirus (COVID19)
JobKeekerPayment
ิ ธิไ์ ด ้รับ JobKeeper Payment ผ่านนายจ ้างของคุณ ถามนายจ ้างว่าเขาได ้ลงทะเบียนสาหรับเงินนี้
คุณอาจมีสท
ิ ธิร์ ับเงิน นายจ ้างของคุณ
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะขอรับเงินสนับสนุนรายได ้จากเรา หากเขาได ้ลงทะเบียนแล ้วและคุณมีสท
จะจ่ายเงินให ้คุณ
หากคุณได ้รับเงินสนับสนุนรายได ้อยูแ
่ ละนายจ ้างของคุณเริม
่ จ่าย JobKeeper Payment ให ้คุณ คุณต ้อง
รายงานรายได ้นัน
้ ให ้เราทราบ การทีค
่ ณ
ุ ไม่ทาเช่นนัน
้ จะทาให ้เราจ่ายเงินให ้คุณมากเกินไปและคุณจะมีหนีท
้ ต
ี่ ้อง
จ่ายคืน

หากคุณต้องการสม ัครขอเงิน Centrelink
เราได ้ทาการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ ให ้คุณสามารถขอเงินได ้ง่ายขึน
้ เราได ้ยกเลิกระยะเวลารอคอยชัว่ คราวสาหรับผู ้
พานักทีเ่ พิง่ เข ้าประเทศในการดาเนินคาขอเงินบางประเภทของเรา อ่านคูม
่ อ
ื การจ่ายเงินของเราเพือ
่ ตรวจสอบ
ประเภทเงินทีเ่ หมาะกับคุณ ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covid19
หากคุณมี Centrelink Customer Reference Number )CRN) คุณสามารถดาเนินคาขอทางออนไลน์ได ้ คุณไม่
จาเป็ นต ้องไปทีศ
่ น
ู ย์บริการหรือโทรหาเรา ไปที่ my.gov.au เพือ
่ ดาเนินคาขอรับเงิน Centrelink
หากคุณไม่มี CRN ไปที่ my.gov.au เพือ
่ รับหมายเลข CRN คุณสามารถพิสจ
ู น์ตวั ตนของคุณและรับหมายเลข
CRN โดยใช ้บัญชี myGovเพือ
่ เริม
่ ดาเนินคาขอของคุณ คุณไม่จาเป็ นต ้องไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covid19

Coronavirus Supplement
จานวนเงิน Coronavirus Supplement เท่ากับ 250 เหรียญต่อสองสัปดาห์ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2020 และ
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2021 จะเท่ากับ 150 เหรียญต่อสองสัปดาห์
คุณจะได ้รับเงินนี้จนกระทั่ง 31 มีนาคม 2021 หากคุณรับเงินอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้อย่างน ้อย 1 เหรียญขึน
้
ไป:
• JobSeeker
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• Youth Allowance
• Austudy
• ABSTUDY Living Allowance
• Parenting Payment
• Farm Household Allowance
• Special Benefit
เราจะจ่ายเงินเข ้าบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัตเิ ป็ นส่วนหนึง่ ของการชาระเงินตามปกติของคุณ
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Economic Support Payments
Economic Support Payments เป็ นเงินเพิม
่ เติมสาหรับผู ้ทีร่ ับเงินบางประเภทหรือถือบัตรรับสิทธิพ
์ เิ ศษ
ิ ธิไ์ ปแล ้วสองครัง้
(concession card) เราได ้จ่าย Economic Support Payment จานวน 750 เหรียญแก่ผู ้ทีม
่ ส
ี ท
ในปี 2020
ิ ธิใ์ นเดือนธันวาคม 2020
เราจะจ่าย Economic Support Payment จานวน 250 เหรียญอีกสองครัง้ แก่ผู ้ทีม
่ ส
ี ท
และเดือนมีนาคม 2021
ถ ้าคุณขอรับเงิน Family Tax Benefit (FTB) เป็ นการจ่ายแบบเงินก ้อน คุณจะได ้รับเงินนี้ร่วมกันกับเงินก ้อน คุณ
ิ ธิไ์ ด ้รับเงิน หากคุณรับเงินหรือถือบัตรรับสิทธิพ
มีสท
์ เิ ศษต่อไปนี:้
•

Age Pension

•

Carer Allowance

•

Carer Payment

•

Commonwealth Seniors Health Card

•

Disability Support Pension

•

Double Orphan Pension

•

Family Tax Benefit

•

Pensioner Concession Card

เราจะจ่ายเงินนี้ให ้คุณโดยอัตโนมัต ิ คุณจึงไม่มค
ี วามจาเป็ นต ้องยืน
่ คาขอใด ๆ
คุณจะไม่ได ้รับเงินนี้หากคุณได ้รับเงิน Coronavirus Supplement.

ลูกค ้าของ Department of Veterans’ Affairs
Department of Veterans ’Affairs (DVA) จะจ่ายเงิน Economic Support Payment ให ้คุณหากคุณกาลังรับ
ิ ธิ์ สามารถเรียนรู ้เพิม
เงินจาก DVA ทีม
่ ส
ี ท
่ เติมได ้ที่ dva.gov.au

Special Benefit
ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงกฎเกีย
่ วกับการพานักอาศัยและกฎกาหนดสิทธิส
์ าหรับ Special Benefit นอกเหนือจาก
ระยะเวลารอคอยของผู ้พานักทีเ่ พิง่ เข ้าประเทศ (newly arrived resident’s waiting period - NARWP) ซึง่ ถูก
ลบออกสาหรับการขอ Special Benefit จนถึง 31 มีนาคม 2021
หากคุณไม่สามารถรับเงินสนับสนุนรายได ้อืน
่ ๆ จากเราและคุณประสบความยากลาบากทางการเงินอย่างสาหัส
คุณอาจได ้รับสามารถรับ Special Benefit ได ้
ิ ธิ:์
คุณจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ ้อใดข ้อหนึง่ ต่อไปนี้จงึ จะมีสท
ิ ธิไ์ ด ้รับ Age Pension หรือ Disability Support
• คุณยังไม่ได ้อาศัยอยูใ่ นออสเตรเลียนานพอทีจ
่ ะมีสท
Pension
ิ ธิ์
• คุณถือวีซา่ ชัว่ คราวทีม
่ ส
ี ท
• คุณเป็ นพลเมืองออสเตรเลียหรือเป็ นผู ้พานักอาศัยถาวรทีอ
่ ายุต่ากว่า 16 ปี
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพแห่งชาติ
ิ ธิไ์ ด ้รับเงิน Crisis Payment หากคุณมีคณ
คุณหรือบุคคลทีค
่ ณ
ุ ให ้การดูแลอยูอ
่ าจมีสท
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์เหล่านี้
ทัง้ หมด:
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• คุณคนใดคนหนึง่ กาลังอยูใ่ นการกักกันหรือแยกตนเองเนื่องจาก coronavirus
• คุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามเกณฑ์ความยากลาบากทางการเงินขัน
้ รุนแรง
• คุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามกฎสาหรับเงินสนับสนุนรายได ้
• คุณอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเมือ
่ คุณส่งคาขอเงิน Crisis Payment
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy และ Additional Child Care Subsidy
หากบุตรหลานของคุณไม่สามารถเข ้าศูนย์เลีย
้ งเด็กได ้ คุณควรปรึกษากับผู ้ให ้บริการดูแลเด็กของคุณ คุณ
สามารถได ้รับ Child Care Subsidy สาหรับการขาดเข ้ารับบริการมากถึง 42 ครัง้ ต่อเด็กหนึง่ คนในแต่ละปี ไม่วา่
ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรพูดคุยกับบริการของคุณเกีย
่ วกับทางเลือกของคุณหากบุตรหลานของคุณไม่
สามารถเข ้าศูนย์บริการได ้เนือ
่ งจาก COVID-19

อัปเดตชวั่ โมงกิจกรรมของคุณ
จานวนชัว่ โมง Child Care Subsidy ทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับทุก ๆ สองสัปดาห์จะขึน
้ อยูก
่ ับชัว่ โมงกิจกรรมของคุณและ
คูค
่ รองของคุณ โปรดอัปเดตข ้อมูลนีห
้ ากชัว่ โมงกิจกรรมทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับของคุณมีการเปลีย
่ นแปลงไป
หากครอบครัวของคุณทากิจกรรมน ้อยลงเนื่องจาก COVID-19คุณสามารถดาเนินคาขอชัว่ โมง Child Care
ิ ธิ์ คุณอาจได ้รับชัว่ โมงสูงสุด 100 ต่อสองสัปดาห์ระหว่าง 13 กรกฎาคม 2020
Subsidy เพิม
่ เติมได ้ หากมีสท
และ 4 เมษายน 2021

ั
่ ชว่ ั คราว
ผูถ
้ อ
ื ซบคลาสวี
ซา
ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเกีย
่ วกับเงินทีผ
่ ู ้ถือซับคลาสวีซา่ ชัว่ คราวสามารถขอได ้
ิ ธิไ์ ด ้รับ:
ซับคลาสวีซา่ ชัว่ คราว 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 และ 820 อาจมีสท
• 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
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/visaholders

Newly arrived resident’s waiting period
ิ ธิส
เราได ้ลบ NARWP และระยะเวลาการพานักทีม
่ ส
ี ท
์ าหรับ Parenting Payment จนถึง 31 มีนาคม 2021 ซึง่
หมายความว่าหากคุณเพิง่ มาถึงออสเตรเลียคุณไม่ต ้องรอเพือ
่ ขอรับการชาระเงินเหล่านี้:
• Austudy
• Farm Household Allowance
• JobSeeker
• Parenting Payment
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• Special Benefit
• Youth Allowance
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting

ระยะเวลารอคอยสาหร ับงานตามฤดูกาล
งานตามฤดูกาลคืองานทีม
่ ใี ห ้ทาเฉพาะบางช่วงของปี เนื่องจาก coronavirus เราได ้ยกเว ้นระยะเวลาทีไ่ ม่
สามารถรับเงินทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทางานตามฤดูกาลไปจนถึง 31 มีนาคม 2021 สาหรับ:
• Austudy
• ABSTUDY
• Farm Household Allowance
• JobSeeker
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Youth Allowance
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covid19

การทดสอบรายได้ของคูค
่ รอง
ถ ้าคุณได ้รับเงิน JobSeeker เราได ้เพิม
่ จานวนเงินทีค
่ ค
ู่ รองของคุณสามารถได ้รับชัว่ คราวก่อนทีก
่ ารจ่ายเงินให ้
คุณจะหยุด
ตัง้ แต่วันที่ 25 กันยายน 2020 การจ่ายเงินของคุณจะถูกลดลง 27 เซ็นต์จากเดิม 25 เซ็นต์สาหรับทุกดอลลาร์
ของรายได ้ของคูค
่ รองของคุณทีเ่ กินกว่า 1165 เหรียญต่อสัปดาห์ เงินจานวนนีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได ้หากคุณ
ได ้รับเงิน Pharmaceutical Allowance หรือเงินช่วยค่าเช่าบ ้าน หากรายได ้ของคุณน ้อยกว่า 300 เหรียญต่อ
สัปดาห์ คูค
่ รองของคุณสามารถมีรายได ้สูงถึง 3086.11 เหรียญก่อนทีเ่ งินของคุณจะลดลงเป็ นศูนย์
การทดสอบรายได ้ของคูค
่ รองทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ไม่นาไปใช ้กับเงิน Status Resolution Support Services
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับจานวนเงินทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับและขีดจากัดรายได ้และสินทรัพย์ของคุณ ไปที่
servicesaustralia.gov.au/jsp

การรายงานรายได้
เมือ
่ เราอนุมต
ั ค
ิ าขอการสนับสนุนรายได ้ของคุณ คุณต ้องแจ ้งรายได ้ของคุณและคูค
่ รองของคุณให ้เราทราบ เรา
ไม่สามารถชาระเงินครัง้ แรกให ้คุณได ้จนกว่าคุณจะทาเช่นนัน
้ แล ้ว
คุณต ้องรายงานรายได ้ของคุณและคูค
่ รองของคุณให ้เราทราบทุกสองสัปดาห์แม ้จะเป็ น 0 เหรียญก็ตาม
เพือ
่ ให ้เราสามารถจ่ายเงินจานวนทีถ
่ ก
ู ต ้องให ้คุณ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/incomereporting

ข้อกาหนดภาระผูกพ ันร่วมก ัน
มีสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องทาเพือ
่ ให ้คุณสามารถได ้รับเงินอย่างต่อเนือ
่ ง เราเรียกสิง่ นีว้ า่ ข ้อผูกพันร่วมกันหรือข ้อกาหนดการ
มีสว่ นร่วม ถ ้าคุณได ้รับเงินต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึง่ คุณอาจมีข ้อกาหนดทีว่ า่ นี้:
• JobSeeker
• Parenting Payment
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• Special Benefit
• Youth Allowance as a job seeker
ตรวจสอบที่ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation หรือบัญชี myGov ของคุณสาหรับข ้อมูลอัป
เดตต่าง ๆ

่ ยคุณได้
บริการสน ับสนุนอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถชว
Payment and Service Finder
ใช ้ Payment and Service Finder เพือ
่ ค ้นหาบริการสนับสนุนในพืน
้ ทีข
่ องคุณ ซึง่ อาจรวมถึงการให ้คาปรึกษา
และบริการด ้านสุขภาพจิต
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/servicefinder

ั พันธ์
ความรุนแรงในครอบครัวและในความสม
หากคุณได ้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ เราสามารถช่วยได ้ เราให ้ข ้อมูล การ
สนับสนุนและการส่งเรือ
่ งต่อ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

บริการสงั คมสงเคราะห์
้ ให ้ข ้อมูลและการส่งเรือ
นักสังคมสงเคราะห์ของเราช่วยผู ้คนในการให ้คาปรึกษาในระยะสัน
่ งต่อไปทีบ
่ ริการ
สนับสนุนต่าง ๆ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/socialwork

Financial Information Service
บริการฟรีเพือ
่ ช่วยคุณในเรือ
่ งการเงิน
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/fis

ข ้อมูลเพิม
่ เติม
• โทรหาสายบริการจ่ายเงินตามปกติของคุณและแจ ้งให ้เราทราบหากคุณต ้องการล่าม เราจะจัดหาให ้ฟรี
สาหรับรายการหมายเลขโทรศัพท์ของเรา ไปที่ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• โทร 131 202 เพือ
่ พูดคุยกับเราเป็ นภาษาของคุณเกีย
่ วกับการชาระเงินและบริการของ Centrelink
• โทร Translating and Interpreting Service (TIS National) ทีห
่ มายเลข 131 450 เพือ
่ พูดคุยกับเราใน
ภาษาของคุณเกีย
่ วกับการชาระเงินและบริการ Medicare และ Child Support
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covid19 สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมในภาษาอังกฤษ
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ทีซ
่ งึ่ คุณสามารถอ่าน ฟั งหรือดูข ้อมูลในภาษาของ
คุณ
ผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจคิดค่าบริการในอัตราคงทีส
่ าหรับการโทรจากโทรศัพท์บ ้านของคุณไปที่
่
หมายเลขต่าง ๆ ทีข
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย '13' ซึงสามารถโทรจากทีใ่ ดก็ได ้ในออสเตรเลีย และอัตราค่าบริการอาจแตกต่าง
กันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ของคุณ การโทรไปทีห
่ มายเลขทีข
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย '1800' จากโทรศัพท์บ ้านของ
คุณไม่มค
ี า่ บริการใด ๆ ผู ้ให ้บริการโทรศัพท์อาจวัดเวลาการโทรและเรียกเก็บเงินในอัตราทีส
่ งู ขึน
้ หากคุณโทร
จากโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์มอ
ื ถือ
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ข้อจาก ัดความร ับผิดชอบ
ข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยูใ่ นเอกสารนี้เป็ นแนวทางในการชาระเงินและบริการเท่านัน
้ และข ้อมูลมีความถูกต ้อง ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน 2020 โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสาหรับข ้อมูลล่าสุด มันเป็ นความรับผิดชอบของคุณในการ
ตัดสินใจว่าคุณต ้องการทีจ
่ ะขอเงินหรือไม่ตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ
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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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