PUNJABI

Pandemic Leave Disaster Payment
Pandemic Leave Disaster Payment ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ
ਕਕਉਂਕਕ:

• ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਇਕੱ ਲੇ ਵੱ ਖਰੇ ਰਕਹਣ ਜਾਂ ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸਨੂੰ COVID-19 ਹੈ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਵੱ ਖਰੇ ਰਕਹਣ, ਕੁਆਰੂੰ ਟੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਜਸ ਨੂੰ
COVID-19 ਹੈ, ਹਰੇਕ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ $1500 ਕਮਲਣਗੇ।
ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ:
• Victoria
• New South Wales
• Queensland
• South Australia
• Tasmania
• Western Australia
• Australian Capital Territory।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਮਲੇ ਗਾ:
• ਛੁੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱ ਕਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ
• ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ, ABSTUDY Living Allowance, Paid Parental Leave ਜਾਂ Dad and
Partner Pay
• ਰਾਜ ਆਧਾਕਰਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ
• JobKeeper Payment।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ 180 22 66 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਦਸਰੇ ਸੈਂਟਰਕਲੂੰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, 131 202 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਕਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤੇ ਜਾਓ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਕਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਵੱ ਚ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਕਵੱ ਚ ਕਕਧਰੇ ਵੀ '13' ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਨਸਕਚਤ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰ ਕਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ '1800' ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ
ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪਰਕਾਸਨ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ
ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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Pandemic Leave Disaster Payment
Pandemic Leave Disaster Payment is a lump sum payment to help if you cannot earn an income
because:
• you are told to self-isolate or quarantine due to COVID-19
• you are caring for someone who has COVID-19.
If eligible, you will get $1500 for each 14 day period you self-isolate, quarantine or care for
someone who has COVID-19.
It is a taxable payment.
It is available for people who live in:
• Victoria
• New South Wales
• Queensland
• South Australia
• Tasmania
• Western Australia
• Australian Capital Territory.
You will not get this payment if you already get one of the following for the same period as your
claim:
• any income, earnings or salary from paid work, including leave entitlements
• any income support payments, ABSTUDY Living Allowance, Paid Parental Leave or Dad and
Partner Pay
• a state based pandemic payment
• JobKeeper Payment.

For more information
• To make a claim, call 180 22 66 Monday to Friday, 8 am to 5 pm. You can ask for an interpreter
for free if you need one.
• Call 131 202. to speak to someone in your language about other Centrelink payment and
services.
• For more information in English, go to servicesaustralia.gov.au/disaster
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
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.
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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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