BURMESE

အကယ်၍ သင် coronavirus (COVID-19) က ကြောင် ထိ ခိိုက်ခံရလျှင်
သင် Centrelink ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ ကလျှြောက်ရန် လိို အပ်လျှင်
ကျွန်ိုပ်တိို က ပြောင်ြေးလဲချက်မျြောြေးကိို လို ပ်ခဲကသြောက ကြောင် သင်အတွေ က် ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ ကတြောင်ြေးခံရန် ပိို မိို လွေ ယ်ကူပါသည်။
သင်အတွေ က် မည်သည် ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ မြော သင်ကတြော်က ကြောင်ြေး စစ်က ြေးရန် ကျွန်ိုပ်တိို၏ ကထြောက်ပံက ကြေးကပြေးသည်
လမ်ြေးညွှန်ကိို အသံို ြေးပပပါ။ servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။
အကယ်၍ သင်တွေင် Centrelink Customer Reference Number (CRN) ရိ ပပြေး ြစ်လျှင် သင် အွေ န်လိိုင်ြေးမတစ် င်
ကတြောင်ြေးခံနိို င်သည်။
အကယ်၍ သင် JobSeeker Payment ကိို ကတြောင်ြေးခံကနလျှင် သင် အက ခအကနမျြောြေး က ပြောင်ြေးလဲကနပါက သင် ကစြောစြေးစွေြော
စတင် ကတြောင်ြေးနိိုင်သည်။
သင် ဝန်က ြောင်မှုဌြောနသိို သွေ ြောြေးရန် သိို မဟို တ် ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး ြိုန်ြေးကခေါ်ရန် မလိို အပ်ပါ။ Centrelink ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေကိို
ကတြောင်ြေးခံရန် my.gov.au သိို ဝင်ကရြောက်ပါ။
အကယ်၍ သင်တွေင် CRN မရိ လျှင် တစ်ခိုကိို ရယူ ရန် my.gov.au သိို ဝင်ကရြောက်ပါ။ သင်သည်
သင်၏မည်သူမည်ဝါ ြစ်က ကြောင်ြေးကိို တင် ပနိို င်ပပြေး သင်ကတြောင်ြေးခံကငွေ စတင်ကတြောင်ြေးရန် သင်၏ myGov စြောရင်ြေးကိို
အသံို ြေးပပ ခင်ြေးအြောြေး ြင် CRN တစ်ခိုကိို ရယူ နိို င်သည်။ သင် ဝန်က ြောင်ဌြောနတစ်ခိုသိို သွေ ြောြေးကရြောက်ရန် မလိို အပ်ပါ။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/mygov
Coronavirus Supplement တွေ င် ကည်ပါ။
ယြောယ Coronavirus Supplement ကိို 2021 ခိုနစ် မတ်လ 31 ရက်ကန တွေ င် အ ို ံ ြေးသတ်သည်။

JobKeeper Payment
JobKeeper Payment သည် 2021 ခိုနစ် မတ်လ 28 ရက်ကန တွေ င် ကို န် ို ံ ြေးခဲပါသည်။ သင် ကျွန်ိုပ်တိိုထံ မ ကထြောက်ပံက ကြေး
ရရိ ကနလျှင် သင် JobKeeper ကိို ဝင်ကငွေ အ ြစ် သင်၏ အလို ပ်ရင်ထံမ ရရိ ပါက က်လက် သတင်ြေးပိိုကနရမည်။

အချိ ကထြောက်ပံက ကြေးမျြောြေးကိို တိို ြေး မြှ င်ကပြေးသည်
2021 ခိုနစ် ဧပပလ 1 ရက်ကန မစ၍ ကအြောက်ပါ ကထြောက်ပံက ကြေးမျြောြေးကိို နစ်ပတ်လျှင် $50 အပမဲ တမ်ြေးအြောြေး ြင်
တိို ြေးကပြေးလိိုက်သည်•

JobKeeper Payment

•

Youth Allowance

•

အကယ်၍ သင် မခိို ကကလြေးမျြောြေး မရိ သည် အသက် 21 နစ်ကအြောက် ြစ်လျှင် Disability Support Pension

•

Parenting Payment

•

Austudy

•

ABSTUDY Living Allowance, အသက် 16 နစ်ကအြောက် အထက်တန်ြေးကကျြောင်ြေးသြောြေးမျြောြေးနင် ဘွေဲ လွေ န်နင် ပါရဂူ ဘွေဲ
ကကျြောင်ြေးသြောြေးမျြောြေးမလွေဲ ၍

•

Special Benefit
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•

Partner Allowance

•

Widow Allowance

•

Farm Household Allowance

•

Status Resolution Support Services (SRSS).

တိို ြေးကပြေးသည်ပမြောဏသည် New Enterprise Incentive Scheme တက်ကရြောက်သည်သူမျြောြေးနင်လည်ြေး သက် ိို င်နိိုင်သည်။
သင် ဘြောမျှလိုပ်ရန် မလိို ပါ။ ၎င်ြေးကငွေ ကိို သင်၏ ပံို မန် နှု န်ြေးအတိို င်ြေး အလိို အကလျြောက်ကပြေးပါသည်။

Special Benefit
Special Benefit အတွေ က် ကနထိို င်သူ စည်ြေးမျဉ်ြေးမျြောြေးနင် ရထိို က်ခွေင် စည်ြေးမျဉ်ြေးမျြောြေးကိို က ပြောင်ြေးလဲချက် မရိ ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုထံ မ အ ခြောြေး ဝင်ကငွေ အကူ ကထြောက်ပံက ကြေး တစ်စို ံ တစ်ရြောကိို မရနိို င်ပပြေး သင် ကငွေက ကြေး
အလွေ န်အခက်အခဲ ြစ်ကနလျှင် သင် Special Benefit ကိို ရကကြောင်ြေးရနိို င်သည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/specialbenefit တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

Crisis Payment—နိို င်ငံလံို ြေး ိို င်ရြော ကျန်ြေးမြောကရြေး အကရြေးကပေါ်ကိ စစ
သင် သိို မဟို တ် သင် ကစြောင်ကရြောက်ကပြေးကနရသူ သည် အကယ်၍ ကအြောက်ပါ သတ်မတ်ချက်အြောြေးလို ံ ြေးနင် ကိို က်ညလျှင် Crisis
Payment ကိို ရနိို င်သည် •

သင်တိို တစ်ဦြေးဦြေးသည် COVID-19 က ကြောင် အထိ အကတွေ မရိ သည် သြေး ခြောြေးကနရ ခင်ြေး ြင် ကနရလျှင် သိို မဟို တ်
ကိို ယ်တိိုင်- သြေး ခြောြေးကနရလျှင်

•

သင်

•

သင် ဝင်ကငွေ အကူ ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ အတွေ က် ရထိို က်သည်သတ်မတ်ချက် စည်ြေးမျဉ်ြေးမျြောြေးနင် ကိို က်ညလျှင်

•

သင် Crisis Payment ကတြောင်ြေးခံချိန်၌ သစက တြေးလျနိို င်ငံတွေ င် ရိ ကနလျှင် တိို ြစ်သည်။

ိို ြေးရြောွေ ြေးကသြော ကငွေက ကြေး အခက်အခဲ သတ်မတ်ချက်မျြောြေးနင် ကိို က်ညလျှင်

ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/crisispayment တွေ င် ကည်ပါ။

Child Care Subsidy နင် Additional Child Care Subsidy
အကယ်၍ သင်ကကလြေးသည် ကကလြေးထိန်ြေးဌြောနကိို မတက်ကရြောက်နိိုင်လျှင် သင် ကကလြေးထိန်ြေးဌြောနကိို က ပြော ပသင်သည်။
သင်သည် ကကလြေးတစ်ကယြောက်လျှင် တစ်နစ်အတွေ က် မည်သည်အက ကြောင်ြေးက ကြောင်မ ိို ပျက်ကွေက်မှု 42 ကကိ မ်အထိ အတွေ က်
Child Care Subsidy ကိို ရနိို င်သည်။ အကယ်၍ သင်ကကလြေးသည် COVID-19 က ကြောင် မတက်ကရြောက်နိိုင်လျှင် သင်
နည်ြေးလမ်ြေးမျြောြေးအက ကြောင်ြေး ကကလြေးထိန်ြေးဌြောနနင် သင် က ပြော ိို သင်သည်။ သင်ကကလြေးသည် ဗစ်တိိုြေးရြေးယြောြေး ပည်နယ်ရိ
ကကလြေးထိန်ြေးကကျြောင်ြေးကိို တက်ကရြောက်ကနလျှင် ခွေ င်ပပသည် ပျက်ကွေက်ရက် အပိို 45 ရက် ရနိို င်သည်။ ိို လိို သည်မြော
သင်သည် ကကလြေးတစ်ဦြေးလျှင် 2020-21 ဘဏ္ဍြောကရြေးနစ်အတွေ က် ခွေ င်ပပသည် ပျက်ကွေက်ရက် 87 ရက်အထိ ရနိို င်သည်။

သင်၏ လို ပ်ရမည်အချိန်နြောရမျြောြေးကိို အရိ အတိို င်ြေးမတ်တမ်ြေးတင် ခင်ြေး
သင် နစ်ပတ်တစ်ခါ ရနိို င်သည် Child Care Subsidy အချိန်နြောရ အကရအတွေ က်မြော သင်နင် သင် ကင်ကြြော်ြက်လိုပ်သည်
လှု ပ်ရြောြေးမှု၏ အချိန်နြောရမျြောြေးအကပေါ် မူ တည်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ အသိ အမတ်ပပထြောြေးသည် လှု ပ်ရြောြေးက င်ရွေက်မှု
က ပြောင်ြေးလဲခဲလျှင် ၎င်ြေးကိို သင် အရိ အတိို င်ြေး ပင် င်ရန် ကသချြောကစပါ။
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ယြောယ ဗဇြော အတန်ြေးစြောြေးခွေဲ ကိို င်က ြောင်ထြောြေးသူမျြောြေး
အကယ်၍ သင် ယြောယ ဗဇြောတစ်ခိုကိို ကိို င်က ြောင်ထြောြေးလျှင် သင် ကတြောင်ြေးခံနိို င်သည် ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ နင်ပတ်သက်၍
က ပြောင်ြေးလဲချက်မျြောြေး မရိ ပါ။
ယြောယဗဇြော အတန်ြေးစြောြေးခွေဲမျြောြေး ြစ်သည် 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 နင် 820 တိို ိ သည် ကအြောက်ပါတိို အတွေ က်
ရထိို က်နိိုင်သည်• 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.
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/visaholders တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

ကစြောင် ိို င်ြေးရမည် ကြောလ
သင် ကျွန်ိုပ်တိိုထံ မ ကထြောက်ပံက ကြေး ကတြောင်ြေးခံသည်အခါ ကစြောင် ိို င်ြေးရမည်ကြောလ ရိ သည်။

Ordinary waiting period
သင် ကထြောက်ပံက ကြေးကိို စတင်ကပြေးရန်အတွေ က် သင် တစ်ပတ် ကစြောင် ိို င်ြေးရန် လိို အပ်နိိုင်သည်။ ၎င်ြေးကိို ကျွန်ိုပ်တိို ordinary
waiting period ဟို ကခေါ်သည်။

Newly arrived resident’s waiting period
သင် သစက တြေးလျနိို င်ငံတွေ င် ကနထိို င်သူအ ြစ် လတ်တကလြော ကရြောက်ရိ လြောခဲ လျှင် ကထြောက်ပံက ကြေးမျြောြေး သိို မဟို တ်
ကလျှြောကစျြေးကတ် ပြောြေးမျြောြေး ရရိ ရန် သင် ကစြောင် ိို င်ြေးရနိို င်သည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting တွေ င် ကည်ပါ။

ကငွေ သြောြေးအ ြစ် က ပြောင်ြေးလဲနိိုင်သည် ပိို င် ိို င်မှုမျြောြေး
ကငွေ သြောြေးအ ြစ် ထို ခွေဲ နိိုင်သည် ပိို င် ိို င်မှုမျြောြေးမြော သင်နင် သင် ကင်ကြြော်ြက်တွေင် သံို ြေးရန် အ င်သင်ရိ ကနသည် ရန်ပို ံ ကငွေ
တစ်ခိုခိုကိို ိို သည်။ ၎င်ြေးတွေင် အလို ပ်ရင်က ကပြေးရန်ရိ သည် ကငွေ ပါဝင်သည်။

Seasonal Work Preclusion Period
၎င်ြေးကိို သင် သိို မဟို တ် သင် ကင်ကြြော်ဘက်က ကအြောက်ပါအလို ပ်ပပြေး ို ံ ြေးပပြေး က ခြောက်လအတွေ င်ြေး ကတြောင်ြေးခံကငွေကိို ကတြောင်ြေးခံလျှင်
သက် ိို င်နိိုင်သည် •

ရြောသအလိို က်အလို ပ်
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•

ကန်ထရိို က် ြင် အလို ပ်

•

လျှပ်တ ပက် ပတ်ကတြောင်ြေး ပတ်ကတြောင်ြေး အလို ပ်။

ပိို မိို ကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။

ကထြောက်ပံက ကြေး မထိ ခိိုက်ကသြော ဝင်ကငွေ
2021 ခိုနစ် ဧပပလ 1 ရက်ကန မစ၍ ကထြောက်ပံက ကြေးကိို မထိ ခိိုက်ကသြော ဝင်ကငွေ $150 အထိ ကအြောက်ပါတိို အတွေ က်
က ပြောင်ြေးလဲကပြေးထြောြေးသည် •

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment partnered

•

Youth Allowance for job seekers

•

Farm Household Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance.

ိို လိို သည်မြော သင် ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ ကိို မထိ ခိိုက်ကစဘဲ သင်သည် နစ်ပတ်လျှင် $150 ဝင်ကငွေ ရြောနိို င်သည်။

ကင်ကြြော်ြက် ဝင်ကငွေ စစ်က ြေးမှု
2021 ခိုနစ် ဧပပလ 1 ရက်ကန မစ၍ JobSeeker Payment အတွေ က် ကင်ကြြော်ြက် ဝင်ကငွေ စစ်က ြေးမှုအကပေါ်
က ပြောင်ြေးလဲချက် ရိ ပါသည်။ သင် ကင်ကြြော်ြက်တွေင် ကထြောက်ပံက ကြေး မထိ ခိိုက်ကသြော ဝင်ကငွေ ပမြောဏထက် ကကျြော်လွေန်သည်
ဝင်ကငွေ တစ်က ေါ်လြောတိို င်ြေးအတွေ က် သင် ကထြောက်ပံက ကြေးကိို 60 င် (cents) ကလျှြောချမည် ြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်
ကင်ကြြော်ြက်သည် အသက် 22 နစ် အထက် ြစ်လျှင် ကင်ကြြော်ြက် ကထြောက်ပံက ကြေး မထိ ခိိုက်ကသြော ဝင်ကငွေ ပမြောဏမြော
နစ်ပတ်လျှင် $1,124 ြစ်ပါမည်။
ဤကငွေ ပမြောဏမြော အကယ်၍ သင် ကင်ကြြော်ြက်သည် ပင် င်ကငွေ မဟို တ်သည် Pharmaceutical Allowance သိို မဟို တ်
Rent Assistance ြင် ကငွေရရိ လျှင် က ပြောင်ြေးလဲကကြောင်ြေး က ပြောင်ြေးလဲနိိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဝင်ကငွေ သည် နစ်ပတ်လျှင် $150
ကအြောက် ြစ်လျှင် သင်ကငွေ သို ညအထိ ကလျှြောကျမသွေ ြောြေးမ သင် ကင်ကြြော်ြက်သည် $2,079.50 အထိ ရြောနိို င်သည်။
သင် မည်မျှ ရနိို င်မည်နင် သင် ဝင်ကငွေနင် ပိို င် ိို င်ပစစ ည်ြေး ကန် သတ်ချက်မျြောြေးနင်ပတ်သက်သည် ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော
အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/jsp တွေ င် ကည်ပါ။

ဝင်ကငွေ အစအရင်ခံ ခင်ြေး
ဝင်ကငွေ အကူ ကထြောက်ပံက ကြေးအတွေ က် သင် ကတြောင်ြေးခံချက်ကိို ကျွန်ိုပ်တိို အတည်ပပသည်အခါ သင်နင် သင် ကင်ကြြော်ြက်၏
ဝင်ကငွေကိို သင် ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး က ပြော ပရမည်။ သင် မက ပြော ပမချင်ြေး သင်၏ ပထမဦြေး ို ံ ြေးအကကိ မ် ကထြောက်ပံက ကြေးကိို ကျွန်ိုပ်တိို
မကပြေးနိိုင်ပါ။
သင်နင် သင် ကင်ကြြော်ြက်၏ ဝင်ကငွေ ကိိုလည်ြေး နစ်ပတ်တိိုင်ြေး ဝင်ကငွေ မြော $0 ြစ်သည်တိိုင် သင် ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး
သတင်ြေးပိိုရမည်။
ဤသိို လို ပ် ခင်ြေးက ကြောင် ကျွန်ိုပ်တိို သင်အြောြေး မန်ကန်ကသြော ကငွေ ပမြောဏကိို ကပြေးနိိုင်သည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/incomereporting တွေ င် ကည်ရှု ပါ။
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နစ်ြက်အ ပန်အလန် တြောဝန်ရိ မှု သတ်မတ်ချက်မျြောြေး
ကငွေ ကိို
က်လက် ရရိ ကနရန် သင် လို ပ်ရမည် အရြောမျြောြေး ရိ သည်။ ဤအရြောမျြောြေးကိို နစ်ြက် တြောဝန် သိို မဟို တ် ပါဝင်လိုပ်ရန်
သတ်မတ်ချက်မျြောြေးဟို ကျွန်ိုပ်တိို ကခေါ်သည်။ အကယ်၍ သင် ကအြောက်ပါ ကထြောက်ပံက ကြေးမျြောြေး ရရိ ကနလျှင် သင်တွေင် ၎င်ြေးတိို
ရိ ကကြောင်ြေးရိ နိိုင်သည် •

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker.

ကနြောက် ို ံ ြေးကပေါ် သတင်ြေးမျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/mutualobligation သိို မဟို တ် သင်၏ myGov စြောရင်ြေးတွေင်
ကည်ပါ။

သင်အြောြေး ကူ ညကပြေးနိိုင်သည် အ ခြောြေး ပံ ပိို ြေး ဝန်က ြောင်ဌြောနမျြောြေး
Payment and Service Finder
သင် က သနယ်က မတွေ င်ြေးရိ ပံ ပိို ြေး ဝန်က ြောင်ဌြောနမျြောြေးကိို ရြောရန် Payment and Service Finder ကိို အသံို ြေးပပပါ။ ၎င်ြေးတွေင်
နစ်သိမ်က ွေ ြေးကနွေြေးကပြေး ခင်ြေးနင် စိ တ်ပိိုင်ြေး ိို င်ရြော ကျန်ြေးမြောကရြေး ဝန်က ြောင်မှုမျြောြေး ပါဝင်ဝင်နိိုင်သည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/servicefinder တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

မိ သြောြေးစိုနင် အိ မ်တွေင်ြေး အ ကမ်ြေးြက်မှု
အကယ်၍ သင် မိ သြောြေးစိုနင် အိ မ်တွေင်ြေး အ ကမ်ြေးြက်မှုက ကြောင် ထိ ခိိုက်ခံရလျှင် ကျွန်ိုပ်တိို ကူ ညကပြေးနိိုင်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိို
သတင်ြေးအချက်အလက်၊ ပံ ပိို ြေးမှုနင် လွှဲ ပိိုလွှ ြောမျြောြေး လို ပ်ကပြေးသည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/domesticviolence တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

လူ မှု ကရြေးကိစစ အလို ပ် ဝန်က ြောင်ဌြောနမျြောြေး
ကျွန်ိုပ်တိို၏ လူ မှု ကရြေးလိုပ်သြောြေးမျြောြေးသည် လူ မျြောြေးအြောြေး အချိန်တိို-ကြောလ နစ်သိမ်က ွေ ြေးကနွေြေးကပြေး ခင်ြေး၊
သတင်ြေးအချက်အလက်ကပြေး ခင်ြေးနင် ပံ ပိို ြေး ဝန်က ြောင်ဌြောနမျြောြေးသိို လွှဲ ပိိုစြော ပိို ကပြေး ခင်ြေးတိိုကိို က ြောင်ရွေက်ကပြေးသည်။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/socialwork တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

Financial Information Service
ကငွေ က ကြေး ိို င်ရြော ကိ စစမျြောြေးနင်ပတ်သက်ပပြေး သင်အြောြေး ကူ ညရန် အခမဲ ဝန်က ြောင်မှု ြစ်သည်။ ဤဝန်က ြောင်မှုကိို ရယူ ရန်
သင်အကန ြစ် ကြြောက်သည်တစ်ဦြေး ြစ်ရန်မလိို ပါ။
ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/fis တွေ င် ကည်ပါ။
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ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးအတွေ က်
•

သင် စကြောြေး ပန်တစ်ဦြေး လိို အပ်လျှင် သင်၏ ကထြောက်ပံက ကြေးအတွေ က် ပံို မန် က်သည်ြိုန်ြေးနံပါတ်ကိို
က်ပပြေး
ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး အသိ ကပြေးပါ။ ကျွန်ိုပ်တိို စကြောြေး ပန်တစ်ဦြေးကိို အခမဲ စစဉ်ကပြေးပါမည်။ ကျွန်ိုပ်တိို ြိုန်ြေးနံပါတ်မျြောြေး၏
စြောရင်ြေးတစ်ခိုကိို servicesaustralia.gov.au/phoneus တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

•

Centrelink ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေမျြောြေးနင်ဝန်က ြောင်မှုတိိုနင်ပတ်သက်၍ သင်ဘြောသြောစကြောြေး ြင် ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး
က ပြော ိို ရန် ြိုန်ြေး 131 202 ကိို ကခေါ်ပါ။

•

Medicare နင် Child Support ကပြေးကငွေ မျြောြေးနင် ဝန်က ြောင်မှုမျြောြေးအက ကြောင်ြေးကိို သင်ဘြောသြောစကြောြေး ြင် ကျွန်ိုပ်တိိုအြောြေး
က ပြော ိို ရန် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကိို ြိုန်ြေး 131 450 ြင်ကခေါ်ပါ။

•

အဂဂ လိ ပ်ဘြောသြောြေးစကြောြေး ြင် ပိို မိို သိ ရိ လိိုကသြော အချက်အလက်မျြောြေးကိို servicesaustralia.gov.au/covid19
တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သိို ဝင်ကရြောက်ပါ၊ ၄င်ြေးတွေင် သင်သည် အချက်အလက်မျြောြေးကိို သင်
ဘြောသြောစကြောြေး ြင် ြတ်နိိုင်သည်၊ နြောြေးကထြောင်နိိုင်သည် သိို မဟို တ် ဗ ယိို ကည်နိို င်ပါသည်။

•

အွေ န်လိိုင်ြေး ဝန်က ြောင်မှုမျြောြေးကိို အချိ ဘြောသြောစကြောြေးမျြောြေး ြင် ြွေ င်လစ် ခင်ြေးနင် ချိတ် က် ခင်ြေးတိိုနင်ပတ်သက်၍
အကူ အညအတွေ က် servicesaustralia.gov.au/mygovguides တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

သင် ြိုန်ြေးကမပ ဏသည် သင်အိမ်ြိုန်ြေးမ ‘13’ နံ ပါတ်မျြောြေးသိို ြိုန်ြေးကခေါ်မှု မျြောြေးအတွေ က် ပံို ကသနှု န်ြေး ြင် သင်အြောြေး အခက ကြေး
ကျခံ ကစနိို င်သည်။ ၎င်ြေးသည် သစက တြေးလျနိို င်ငံ မည်သည် ကနရြောမမ ိို ြစ်ပပြေး နှု န်ြေးထြောြေးမြော သင် ြိုန်ြေးကိုမပ ဏအကပေါ်
မူ တည်ပပြေး ကွေဲ ပြောြေး ခြောြေးနြောြေးနိိုင်သည်။ သင်အိမ်ကကိ ြေးြိုန်ြေးမ ‘1800’ ြိုန်ြေးနံပါတ်မျြောြေးသိို ကခေါ်ကသြော ြိုန်ြေးကခေါ်ခမျြောြေးမြော
အခမဲ ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် အမျြောြေး ပည်သူြိုန်ြေး သိို မဟို တ် မိို ဘိို င်ြေးြိုန်ြေးမ ြိုန်ြေးကခေါ်လျှင် ြိုန်ြေးကိုမပ ဏမျြောြေးသည် သင်
ြိုန်ြေးကခေါ်မှု ကိို အချိန်တိိုင်ြေးထြောြေးနိိုင်ပပြေး ပိို မိို ကကြေး မင်သည် နှု န်ြေး ြင် အခက ကြေး ကတြောင်ြေးခံနိို င်သည်။

တြောဝန်မယူ ငင်ြေး ိို ချက်
ဤထို တ်ကဝစြောကစြောင်ပါ အချက်အလက်မျြောြေးသည် ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ မျြောြေးနင် ဝန်က ြောင်မှုမျြောြေးအတွေ က် လမ်ြေးညွှန်
တစ်ခိုသြော ြစ်ပပြေး 2021 ခိုနစ် ဧပပလ 7 ရက်ကန အထိ သြော မန်ကန်သည်။ ကကျြေးဇူြေးပပ၍ ကျွန်ိုပ်တိို၏ ဝက်ဘ် ိို က်ကိို
လက်ရိ အ ြစ် ို ံ ြေး အချက်အလက်မျြောြေးအတွေ က် စစ်က ြေးပါ။ သင်၏ သြေး ခြောြေး အက ခအကနမျြောြေးအကပေါ်မူ တည်ပပြေး
ကထြောက်ပံက ကြေးကငွေ ကလျှြောက်ထြောြေးရန် လိို မလိို ို ံ ြေး ြတ်ရန်မြော သင်၏ တြောဝန် ြစ်သည်။
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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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