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ប្រសិនបរើអ្នករងរ៉ះពាល់បោយ

coronavirus

(COVID-19)
ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការោក់ពាកយសុំការរង់ប្ាក់

Centrelink

បយើងានប្វើការផ្លាស់រូរនានា
ដ
ប ើម្បីប្វើឱ្យវាកាន់តរងាយស្សួលសប្ារ់អ្ក
ន ទាម្ទារការរង់ប្ាក់។ បប្រើ

ប្ាស់ការតែនាុំអ្ុំពីការរង់ប្ាក់ររស់បយើង ប ើម្បីពិនិរយបម្ើលថាការរង់ប្ាក់ម្ួយណាត ល ប្រឹម្ប្រូវ
សប្ារ់អ្ក
ន ។ បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19
ប្រសិនបរើអ្ក
ន ាន Centrelink Customer Reference Number (CRN) រួចប

ើយ បនា៉ះអ្នកអាចទាម្ទារ

តាម្អ្ីន្ឺែិរាន។
ប្រសិនបរើអ្ក
ន កុំពងទាម្ទារ JobSeeker Payment អ្នកអាចចារ់ប្ដើម្ការទាម្ទារររស់អ្នកានម្ន
ប្រសិនបរើកាលៈបេសៈររស់អ្នកកុំពងផ្លាស់រូរ។
ដ
អ្នកម្ិនប្រូវការបៅម្ជ្ឈម្ែឌលបសវា ឬបៅេូរសពទម្កបយើងបេ។ បៅកាន់ my.gov.au ប ើម្បីប្វើការ
ទាម្ទារការរង់ប្ាក់ Centrelink។
ប្រសិនបរើអ្ក
ន ម្ិនាន CRN បេ សូម្បៅកាន់ my.gov.au ប ើម្បីេេួលានវា។ អ្នកអាចរបងកើរ
អ្រតសញ្ញាែររស់អ្នក និេេួលាន CRN បោយបប្រើប្ាស់គែនី myGov ររស់អ្ក
ន ប ើម្បីចារ់ប្ដើម្ ការ
ទាម្ទារររស់អ្ក
ន ។ អ្នកម្ិនប្រូវការបៅម្ជ្ឈម្ែឌលបសវាបេ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygov

Coronavirus Supplement
Coronavirus Supplement របណា
ដ ៉ះអាសននានចរ់បៅថ្ងៃេី 31 តែម្ីនា ឆ្នុំ 2021។

ការរង់ប្ាក់ JobKeeper Payment
JobKeeper Payment ានចរ់បៅថ្ងៃេី 28 តែម្ីនា ឆ្នុំ 2021។ ប្រសិនបរើអ្ក
ន កុំពងេេួលានការរង់ប្ាក់
ពីបយើង បនា៉ះអ្នកបៅតរប្រូវរាយការែ៍ JobKeeper ជាប្ាក់ចុំែូល ប្រសិនបរើេេួលានវាបៅកនងការ
រង់ប្ាក់ររស់អ្នកពីនិបោជ្ក់ររស់អ្នក។

ការរង់ប្ាក់ម្ួយចុំនួនានបកើនប

ើង

ចារ់ពីថ្ងៃេី 1 តែបម្សា ឆ្នុំ 2021 ការរង់ប្ាក់ ូចរបៅានបកើនប
សាដ

៍ម្ដង៖

•

JobSeeker Payment

•

Youth Allowance
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•

Disability Support Pension ប្រសិនបរើអ្នកានអាយបប្កាម្ 21 ឆ្នុំ គ្មានកូនបៅកនងរនទក

•

Parenting Payment

•

Austudy

•

ABSTUDY ប្ាក់ឧររែម្កា
ភ ររស់បៅ បលើកតលងតរនិសសិរបៅឧរដម្សិកាត លានអាយបប្កាម្
16 ឆ្នុំ និងនិសសិរថានក់អ្នរែិឌ រ និងនិសសិរថានក់រែិឌ រ

•

Special Benefit

•

Partner Allowance

•

Widow Allowance

•

Farm Household Allowance

•

Status Resolution Support Services (SRSS).

ការបកើនប

ើងក៏អាចអ្នវរតចុំបពា៉ះអ្នកចូលរួម្បៅកនង New Enterprise Incentive Scheme ្ងត រ។

អ្នកម្ិនប្រូវការប្វើអ្ីបវ េ។ វាប្រូវានរង់ឱ្យបោយសវ័យប្រវរតិជាត្នកម្ួយថ្នអ្ប្តា្ម្ាតាររស់អ្នក។

Special Benefit
គ្មានការផ្លាស់រូរបេចុំ
ដ
បពា៉ះរេរញ្ា រិក
ត ងការសា
ន
ន ក់បៅ និងសិេិេ
ធ េួលានសប្ារ់ Special Benefit។
ប្រសិនបរើអ្ក
ន ម្ិនអាចេេួលានការរង់ប្ាក់ជ្ុំនួយប្ាក់ចុំែូលណាម្ួយពីបយើង ប

ើយអ្នកសែិរបៅកនង

ភាពលុំាក្ៃន់្ៃរ បនា៉ះអ្នកអាចេេួលាន Special Benefit។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—ភាពអាសននសខាភិាលថានក់ជារិ
អ្នក ឬម្នសសត លអ្នកកុំពងតងទាុំអាចានគែសម្បរតិេេួលាន Crisis Payment ប្រសិនបរើអ្នករុំបពញ
តាម្ លកខែែឌទាុំងអ្ស់ ូចរបៅ៖
•

អ្នកអាចសែិរបៅកនងការោក់បៅបោយត
COVID-19

ក ឬការោក់ែួនឯងឱ្យបៅបោយត
ា

កអាស្ស័យបោយ

•

អ្នករុំបពញបៅតាម្លកខែៈវ ិនិច័យ
ឆ ពីភាពលុំាក្ៃន់្ៃរត្នក

•

អ្នករុំបពញបៅតាម្រេរញ្ា រិអ្
ត ុំពីសិេិេ
ធ េួលានសប្ារ់ការរង់ប្ាក់ជ្ុំនួយបលើ ប្ាក់ចុំែូល

•

អ្នកសែិរបៅកនងប្របេសអ្ូស្ត្សាតលីបៅបពលអ្នកទាម្ទារ Crisis Payment។

ិរញ្ា វរែ

សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/crisispayment
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Child Care Subsidy និ ង Additional Child Care Subsidy
ប្រសិនបរើកូនររស់អ្ក
ន ម្ិនអាចចូលរួម្កនងកតនាងតងទាុំការានបេ អ្នកប្រូវពិភាកាជាម្ួយ បសវាតងទាុំ
ការររស់អ្ក
ន ។ អ្នកអាចេេួលាន Child Care Subsidy សប្ារ់អ្វរតានរ
កូនានក់ កនងឆ្នុំនីម្ួយៗ សប្ារ់ម្ូលប

ូរ ល់ 42

ង សប្ារ់

រណាម្ួយ។ អ្នកប្រូវពិភាកាជាម្ួយអ្នក្ដល់បសវាររស់អ្ក
ន អ្ុំពី

ជ្បប្ម្ើសនានា ប្រសិនបរើកូនររស់អ្ក
ន ម្ិនអាច ចូលរួម្ាន បោយសារតរ COVID-19។ ប្រសិនបរើកូន
ររស់អ្ក
ន ចូលរួម្បៅកតនាងតងទាុំការបៅកនងរ ឋវ ិចរូរ ីោ (Victoria) អ្នកអាចេេួលាន
45 ថ្ងៃអ្វរតានានរង់ប្ាក់ឧររែម្។
ភ បន៉ះានន័យថាអ្នកអាចេេួលានរ

ូរ ល់ 87 ថ្ងៃអ្វរតាន ាន

រង់ប្ាក់ឧររែម្ភកងកូ
ន
នានក់ សប្ារ់ឆ្នុំសារបពើភ័ែឌ 2020-21។

ការប្វើរចចរបននភាពបាងសកម្ាភាពររស់អ្នក
ចុំនួនបាងថ្ន Child Care Subsidy ត លអ្នកអាចេេួលានកនងរាល់ពីរសាដ

៍ម្ដង អាស្ស័យបៅបលើ

ចុំនួនបាង សកម្ាភាពត លអ្នក និងថ្ គូររស់អ្នកប្វើ។ ប្រសិនបរើបាងថ្នសកម្ាភាពត លាន េេួល
សាាល់ររស់អ្នកានផ្លាស់រូរដ សូម្ប្វើឱ្យប្ាក ថាអ្នកប្វើ រចចរបននភាពវា។

អ្នកកាន់េិោឋការចុំណារ់ថានក់រងេិោឋការរបណា
ដ ៉ះអាសនន
គ្មានការផ្លាស់រូរចុំ
ដ បពា៉ះការរង់ប្ាក់ត លអ្នកអាចទាម្ទារបេ ប្រសិនបរើអ្ក
ន កាន់េិោឋការរបណា
ដ ៉ះអាសនន។
េិោឋការចុំណារ់ថានក់រងរបណា
ដ ៉ះអាសនន 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 និង 820 អាចានសិេិធ
េេួលានសប្ារ់៖
• Child Care Subsidy
• 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.
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/visaholders

រយៈបពលរង់ចាុំ
បយើងអាចអ្នវរតរយៈបពលរង់ចាុំ បៅបពលអ្នកទាម្ទារការរង់ប្ាក់ពីបយើង។
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Ordinary waiting period
អ្នកអាចប្រូវរង់ចាុំម្ួយសាដ

៍សប្ារ់ឱ្យការរង់ប្ាក់ររស់អ្ក
ន ចារ់ប្ដើម្។ បយើងបៅរយៈបពលបន៉ះថា

ordinary waiting period។

Newly arrived resident’s waiting period
ប្រសិនបរើអ្ក
ន បេើរតរានម្ក ល់កងបពលងា
ន
ីៗកនងនាម្ជាអ្នកសានក់បៅកនងប្របេសអ្ូស្ត្សាតលី អ្នកអាចប្រូវ
រង់ចាុំ ប ើម្បីេេួលានការរង់ប្ាក់ ឬការសម្បទាន។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting

ប្េពយសកម្ាត លងាយរដូរបៅជាសាច់ប្ាក់
ប្េពយសកម្ាត លងាយរដូរបៅជាសាច់ប្ាក់ គឺជាម្ូលនិ្ិណាម្ួយត លអ្នក និងថ្ គូររស់អ្ក
ន ានរួចរាល់
ប ើម្បីបប្រើប្ាស់។ បន៉ះរួម្ានប្ាក់ត លប្គរ់ប្គងបោយនិបោជ្ក។

Seasonal Work Preclusion Period
បន៉ះអាចអ្នវរតប្រសិនបរើអ្ក
ន ោក់រញ្ូជ នការទាម្ទារបៅកនងរយៈបពលប្ាុំម្ួយតែ ត លអ្នក ឬថ្ គូររស់
អ្នក រញ្ចរ់ការងារណាម្ួយខាងបប្កាម្៖
•

ការងារតាម្រ ូវ

•

ការងារជារ់កិចចសនា

•

ការងាររបណា
ត ៉ះអាសនន

សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/covid19

ចុំនួនប្ាក់ចុំែូលអាចេេួលបៅម្នការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកេេួលប្រូវានរ៉ះពាល់
ចារ់ពីថ្ងៃេី 1 តែបម្សា ឆ្នុំ 2021ចុំនួនប្ាក់ចុំែូលអាចេេួលបៅម្នការរង់ប្ាក់ររស់អ្ក
ន េេួល ប្រូវ
ានរ៉ះពាល់ កុំពងផ្លាស់រូរបៅ
ដ
$150 សប្ារ់៖
•

JobKeeper Payment

•

Parenting Payment partnered

•

Youth Allowance for job seekers

•

Farm Household Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance.

បន៉ះានន័យថាអ្នកអាចានប្ាក់ចុំែូលរ

ូរ ល់ $150 កនងពីរសាដ

៍ម្ង
ដ បៅម្នវារ៉ះពាល់ ល់ការ

រង់ប្ាក់ររស់អ្នក។
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ការប្វើបរសតប្ាក់ចុំែូលថ្ គូ
ចារ់ពីថ្ងៃេី 1 តែបម្សា ឆ្នុំ 2021 ានការផ្លាស់រូរចុំ
ដ បពា៉ះការប្វើបរសតប្ាក់ចុំែូលថ្ គូសប្ារ់

JobSeeker Payment។ ការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកនឹងការ់រនែយចុំនួន 60 បសនសប្ារ់ប្ាក់ចុំែូលកនង
ម្ួយ ល្លាៗ ត លថ្ គូររស់អ្នក ានបលើចុំនួនប្ាក់ចុំែូលអាចេេួលបៅម្នការរង់ប្ាក់ររស់ថ្ គូប្រូវ
ានរ៉ះពាល់។ ប្រសិនបរើថ្ គូររស់អ្នកានអាយបលើសពី 22 ឆ្នុំ បនា៉ះចុំនួនប្ាក់ចុំែូលអាចេេួលបៅ
ម្នការរង់ប្ាក់ ររស់ថ្ គូប្រូវានរ៉ះពាល់នឹងានចុំនួន $1,124 កនងពីរសាដ

៍៏ម្ដង។

ចុំនួនបន៉ះអាចផ្លាស់រូរដ ប្រសិនបរើថ្ គូររស់អ្ក
ន េេួលានការរង់ប្ាក់ត លម្ិនតម្នជាប្ាក់ចូលនិវរតន៍

ជាម្ួយ Pharmaceutical Allowance ឬ Rent Assistance។ ប្រសិនបរើប្ាក់ចុំែូលររស់អ្ក
ន រិចជាង $150
កនងពីរសាដ

៍ម្ដង ថ្ គូរររស់អ្ក
ន អាចរកានរ

ូរ ល់ $2,079.50 បៅម្នបពលការរង់ប្ាក់ររស់អ្នក

ការ់រនែយបៅ ល់សូនយ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្អ្ុំពីចុំនួនរនាានត លអ្នកអាចេេួលាន និងប្ាក់ចុំែូលររស់អ្ក
ន និងានត ន
កុំែរ់បលើ ប្េពយសកម្ាអ្ីែ
វ ា៉ះ សូម្ចូលបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/jsp

ការរាយការែ៍ប្ាក់ចុំែូល
បៅបពលបយើងអ្នម្័របលើការទាម្ទារររស់អ្ក
ន សប្ារ់ជ្ុំនួយប្ាក់ចុំែូល អ្នកប្រូវតរប្ារ់បយើងអ្ុំពី
ប្ាក់ចុំែូល ររស់អ្ក
ន និងប្ាក់ចុំែូលថ្ គូររស់អ្នក។ បយើងម្ិនអាចប្វើការរង់ប្ាក់ឱ្យអ្នកជាបលើក
ុំរូងានបេ រ

ូរ ល់អ្ក
ន ប្ារ់បយើងអ្ុំពីប្ាក់ចុំែូល បន៉ះសិន។

អ្នកក៏ប្រូវតររាយការែ៍្ងត រអ្ុំពីប្ាក់ចុំែូលររស់អ្នក និងប្ាក់ចុំែូលថ្ គូររស់អ្នកម្កបយើង
សប្ារ់បរៀងរាល់ ពីរសាដ

៍នីម្ួយៗ បរើបទា៉ះរីជាវា $0 ក៏បោយ។

បរឿងបន៉ះប្រូវប្វើ ូបចន៉ះ ប ើម្បីឱ្យបយើងអាចរង់ប្ាក់ឱ្យអ្នកានចុំនួនប្រឹម្ប្រូវ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/incomereporting

លកខែែឌរប្ម្ូវកនងការពវកិចចបៅវ ិញបៅម្ក
ានកិចចការម្ួយចុំនួនត លអ្នកប្រូវតរប្វើ ប ើម្បីរនតេេួលានការរង់ប្ាក់។ បយើងបៅកិចចការទាុំងបន៉ះថា
លកខែែឌរប្ម្ូវកនងការពវកិចច ឬការចូលរួម្បៅវ ិញបៅម្ក អ្នកអាចានលកខែឌរប្ម្ូវទាុំងបនា៉ះប្រសិនបរើ
អ្នកកុំពងេេួលានការរង់ប្ាក់ម្ួយកនងចុំបណាម្ការរង់ប្ាក់ទាុំងបន៉ះ៖
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker.

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ឬគែនី myGov ររស់អ្នកសប្ារ់ព័រ៌ានងាីៗ
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បសវាជ្ុំនួយប្សងបេៀរត លអាចជ្ួយអ្នកាន
Payment and Service Finder
បប្រើប្ាស់ Payment and Service Finder ប ើម្បីតសវងរកបសវាជ្ុំនួយនានាត លានបៅកនង រុំរន់ម្ូលោឋន
ររស់អ្ក
ន ។ បន៉ះអាចរួម្ានបសវាពិបប្គ្ម៉ះបោរល់ និងបសវាសែភាព្ាូវចិរត។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/servicefinder

ប្គួសារ និងអ្ុំបពើ

ិងាកនងប្គួសារ

ប្រសិនបរើអ្ក
ន ប្រូវានរងរ៉ះពាល់បោយប្គួសារ និងអ្ុំបពើ

ិងាកនងប្គួសារ បយើងអាចជ្ួយាន។ បយើង្ដល់

ព័រ៌ាន ជ្ុំនួយ និងការរញ្ូជ នរនត។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

បសវាសងាម្កិចច
រគាលិកសងាម្កិចចររស់បយើងជ្ួយម្នសសកនងការ្ដល់ការពិបប្គ្ម៉ះបោរល់រយៈបពលែាី ្ដល់ព័រ៌ាន និង
ការរញ្ូជ នរនតបៅ បសវាជ្ុំនួយនានា។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/socialwork

Financial Information Service
បសវាបោយឥរគិរថ្ងា ប ើម្បីជ្ួយអ្នកជាម្ួយនឹងរញ្ញ
ា ត្នក

ិរញ្ា វរែ។ អ្នកម្ិនប្រូវតរជាអ្រិងិជ្នបេ ប ើម្បី

េេួលានបសវាកម្ាបន៉ះ។
សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ សូម្បៅ servicesaustralia.gov.au/fis

សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្
•

សូម្បៅេូេរសពទបៅតែសេូរសពទរង់ប្ាក់ជាប្រចាុំររស់អ្ក
ន និងប្ារ់បយើងឱ្យ ឹង ប្រសិនបរើអ្ក
ន
ប្រូវការ អ្នករកតប្រផ្លទល់ារ់។ បយើងនឹងចារ់តចងឱ្យានអ្នករកតប្រផ្លទល់ារ់បោយឥរគិរថ្ងា។
សប្ារ់រញ្ជីថ្នបលែេូរសពទររស់បយើង សូម្បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus

•

បៅេូរសពទបៅបលែ 131 202 ប ើម្បីនិោយជាម្ួយបយើងជាភាសាររស់អ្ក
ន អ្ុំពីការរង់ប្ាក់ និង
បសវាកម្ា Centrelink។

•

បៅេូរសពទបៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមលេខ 131 450 ល មើ បីនិយាយជាមួយលយើង ជា
ភាសាររស់អ្នកអ្ុំពីការរង់ប្ាក់ និងបសវាកម្ាទាក់េងនឹង Medicare និង Child Support។

•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19 សប្ារ់ព័រ៌ានរតនែម្ជាភាសាអ្ង់បគាស។
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•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ត លអ្នកអាចអាន សាដរ់ ឬបម្ើលព័រ៌ានជា
ភាសាររស់អ្នក។

•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygovguides ប ើម្បីានជ្ុំនួយកនងការរបងកើរ និងភាជរ់បសវា
កម្ាបៅបលើអ្ីន្ឺែិរជាភាសាម្ួយចុំនួន។

អ្នក្ដល់បសវាេូរសពទររស់អ្នកអាចគិរថ្ងាអ្នកតាម្អ្ប្តាបងរ សប្ារ់ការបៅេូរសពទពីបលែេូរសពទ្ទ៉ះ
ររស់អ្ក
ន បៅកាន់បលែ ‘13’។ បន៉ះគឺពីកតនាងណាម្ួយបៅកនងប្របេសអ្ូស្ត្សាតលី ប

ើយអ្ប្តាអាចតប្រប្រួល

អាស្ស័យបៅបលើអ្ក
ន ្ដល់បសវាេូរសពទររស់អ្ក
ន ។ ការបៅេូរសពទបៅបលែ ‘1800’ ពីបលែេូរសពទ្ទ៉ះររស់
អ្នក គឺឥរគិរថ្ងា។ អ្នក្ដល់បសវាេូរសពទអាចគិរតាម្បាងបលើការបៅេូរសពទររស់អ្ក
ន ប

ើយគិរថ្ងាតាម្

អ្ប្តា កាន់តរែពស់ ប្រសិនបរើអ្នកបៅេូរសពទពីេូរសពទសាធារែៈ ឬេូរសពទចល័រររស់អ្ក
ន ។

ការប្រកាសម្ិនេេួលែសប្រូវ
ព័រ៌ានត លានបៅកនងការបា៉ះពម្ព្ាយបន៉ះ គឺជាការតែនាុំចុំបពា៉ះការរង់ប្ាក់ និងបសវាកម្ាម្ួយ
ចុំនួនរបណាណ៉ះ ប

ើយវាប្រឹម្ប្រូវបៅថ្ងៃេី 7 តែបម្សា ឆ្នុំ 2021។ សូម្ពិនិរយបម្ើលបគ

េុំព័រររស់បយើង

សប្ារ់ព័រ៌ានរចចរបននរុំ្រ។ ជាការេេួលែសប្រូវររស់អ្នកប ើម្បីសបប្ម្ចចិរត ប្រសិនបរើអ្នកប្ាថានចង់
ោក់ពាកយសុំការរង់ប្ាក់ បោយត្ែកបលើកាលៈបេសៈពិបសសររស់អ្ក
ន ។

PAGE 7 OF 12

Services Australia

ENGLISH

If you are affected by coronavirus (COVID-19)
If you need to apply for a Centrelink payment
We have made changes so it is easier for you to claim a payment. 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.
If you are claiming JobSeeker Payment, you can start your claim early if you know your
circumstances are changing.
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/mygov

Coronavirus Supplement
The temporary Coronavirus Supplement ended on 31 March 2021.

JobKeeper Payment
The JobKeeper Payment ended on 28 March 2021. If you are getting a payment from us, you
must still report JobKeeper as income if you get it in your pay from your employer.

Some payments have increased
From 1 April 2021, the following payments permanently increased by $50 per fortnight:
•

JobSeeker Payment

•

Youth Allowance

•

Disability Support Pension if you are under 21 with no dependent children

•

Parenting Payment

•

Austudy

•

ABSTUDY Living Allowance, except for tertiary students under 16 and masters and
doctorate students

•

Special Benefit

•

Partner Allowance

•

Widow Allowance

•

Farm Household Allowance

•

Status Resolution Support Services (SRSS).

The increase may also apply to participants in the New Enterprise Incentive Scheme.
You do not need to do anything. It is paid automatically as a part of your normal rate.

14949.2104
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Special Benefit
There are no changes to the residence and eligibility rules for Special Benefit.
If you cannot get any other income support payment from us, and you are in severe financial
hardship you may get Special Benefit.
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 COVID-19

•

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. If your child attends
child care in Victoria, you can access 45 extra allowable absence days. This means, you can get
up to 87 allowable absence days per child for the 2020-21 financial year.

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.

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:
• Child Care Subsidy
• 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
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Waiting periods
We may apply waiting periods when you claim a payment from us.

Ordinary waiting period
You may need to wait one week for your payments to start. We call this an ordinary waiting period.

Newly arrived resident’ s waiting period
If you’ve recently arrived as a resident in Australia, you may have to wait to get payments or
concession cards.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting

Liquid assets
Liquid assets are any funds you and your partner have ready to use. This includes money
owned by an employer.

Seasonal Work Preclusion Period
This may apply if you submit a claim within six months of you or your partner finishing any:
•

seasonal work

•

contract work

•

intermittent work.

For more information go to servicesaustralia.gov.au/covid19

Income free area
From 1 April 2021, the income free area is changing to $150 for:
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment partnered

•

Youth Allowance for job seekers

•

Farm Household Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance.

This means you can have income up to $150 per fortnight before it affects your payment.

Partner income test
From 1 April 2021, there is a change to the partner income test for JobSeeker Payment. Your
payment will reduce by 60 cents for each dollar of income your partner has over the partner
income free area. If your partner is over 22 years of age, the partner income free area will be
$1,124 per fortnight.
This amount may change if your partner gets a payment that is not a pension with Pharmaceutical
Allowance or Rent Assistance. If your income is less than $150 per fortnight, your partner can earn
up to $2,079.50 before your payment reduces to zero.
For more information about how much you can get and what your income and assets limits are go
to servicesaustralia.gov.au/jsp
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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.

Go to servicesaustralia.gov.au/mutualobligation or your myGov account for updates.

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. You do not need to be a customer to access this
service.
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.
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•

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.

•

Go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides for help with creating and linking online
services, in some languages.

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 7 April 2021. 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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