PUNJABI

ਜੇ ਤੁਸੀਂ coronavirus (COVID-19) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ਼ੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਈਡ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਵਕਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹ਼ੀ ਹੈ। servicesaustralia.gov.au/covid19
ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹ਼ੀ Centrelink Customer Reference Number (CRN) ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਿਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ JobSeeker Payment ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣਾ ਦਾਅਿਾ ਜਲਦ਼ੀ ਸੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ
my.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CRN ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ my.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਪ੍ਛਾਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਦਾਅਿਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ CRN ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/mygov ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

Coronavirus Supplement
ਅਸਥਾਈ Coronavirus Supplement 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ।

JobKeeper Payment
JobKeeper Payment 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਜੇ ਿ਼ੀ JobKeeper ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ ਿਜੋਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ਼ੀ
ਤਨਖਾਹ ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ, ਹੇਠ ਵਲਖ਼ੀਆਂ ਅਦਾਇਗ਼ੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜੇ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
•

JobKeeper Payment

•

Youth Allowance

•

Disability Support Pension ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਨਰਭਰ ਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

•

Parenting Payment
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•

Austudy

•

ABSTUDY ਵਲਵਿੂੰ ਗ ਅਲਾਊਂਸ, ਵਸਿਾਏ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੜਹਾਈ (ਵਡਗਰ਼ੀ) ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਸਟਰ ਵਡਗਰ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ

•

Special Benefit

•

Partner Allowance

•

Widow Allowance

•

Farm Household Allowance

•

Status Resolution Support Services (SRSS).

ਇਹ ਿਾਧਾ New Enterprise Incentive Scheme ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਵਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿ਼ੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮ ਦਰ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਦਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Special Benefit
Special Benefit ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰ ਭ਼ੀਰ ਵਿਿੱ ਤ਼ੀ ਤੂੰ ਗ਼ੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Special Benefit ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

Crisis Payment - ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸ਼ੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਜਸ ਵਿਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ
Crisis Payment ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

COVID-19 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿ਼ੀ ਕੁਆਰੂੰ ਟ਼ੀਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਗੂੰ ਭ਼ੀਰ ਵਿਿੱ ਤ਼ੀ ਤੂੰ ਗ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Crisis Payment ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/crisispayment ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

Child Care Subsidy ਅਤੇ Additional Child Care Subsidy
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਬਾਲ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਬਾਲ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਬਿੱ ਚਾ 42 ਗੈਰ-ਹਾਜਰ਼ੀਆਂ ਿਾਸਤੇ Child Care Subsidy ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਸੇਿਾ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਵਿਕਟੋਰ਼ੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਬਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਿਾਧ
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ਆਵਗਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 2020-21 ਵਿਿੱ ਤ਼ੀ

ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਬਿੱ ਚਾ 87 ਤਿੱ ਕ ਆਵਗਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ (ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨਾ)
ਹਰ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਮਲਣ ਿਾਲ਼ੀ Child Care Subsidy ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਦ਼ੀ ਵਗਣਤ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ

ਜਾਂਦ਼ੀ ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਗਤ਼ੀਵਿਧ਼ੀ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਆਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ (ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕਰਦੇ) ਹੋ।

ਅਸਥਾਈ ਿ਼ੀਜਾ ਸਬਕਲਾਸ ਿਾਲੇ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਿ਼ੀਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸਥਾਈ ਿ਼ੀਜਾ ਸਬਕਲਾਸ 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 ਅਤੇ 820 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• 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.
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/visaholders ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਉਡ਼ੀਕ ਦ਼ੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡ਼ੀਕ ਦ਼ੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ ਲਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Ordinary waiting period
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀਆਂ ਅਦਾਇਗ਼ੀਆਂ ਸੁਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ordinary
waiting period ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

Newly arrived resident’s waiting period
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਵਿਿੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕ ਿਸਨ਼ੀਕ ਿਜੋਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/newresidentswaiting ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਧਨ ਦੇ ਰਪ੍ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪ੍ਤ਼ੀਆਂ
ਧਨ ਦੇ ਰਪ੍ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪ੍ਤ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਿ਼ੀ ਪ੍ੈਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ ਕੋਲ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ। ਇਸ
ਵਿਿੱ ਚ ਇਕ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲਾ ਪ੍ੈਸਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

Seasonal Work Preclusion Period
ਇਹ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹ਼ੀਵਨਆਂ ਦੇ

ਅੂੰ ਦਰ ਦਾਅਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
•

ਮੌਸਮ਼ੀ ਕੂੰ ਮ

•

ਠੇਕੇਦਾਰ਼ੀ ਿਾਲਾ ਕੂੰ ਮ

•

ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੂੰ ਮ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/covid19 ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਆਮਦਨ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਕੇ 150 ਡਾਲਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ:
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment partnered

•

Youth Allowance for job seekers

•

Farm Household Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance.

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜੇ 150 ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਦ਼ੀ
ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਈਿਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ, JobSeeker Payment ਲੈ ਣ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ 60 ਸੈਂਟ ਘਿੱ ਟ ਜਾਿੇਗ਼ੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 22
ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈਿਾਲ ਆਮਦਨ ਮੁਫਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜਾ 1,124 ਡਾਲਰ ਹੋਿੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ Pharmaceutical Allowance ਜਾਂ Rent Assistance ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੈਨਸਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਦਲ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮਦਨ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ਼ੀ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ 2,079.50 ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾਿਾਂ ਕ਼ੀ
ਹਨ servicesaustralia.gov.au/jsp ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ਼ੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਿੇ ਨੂੰ ਮਨਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪ੍ਵਹਲ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ੂੰ ਦਰਿਾੜੇ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਿ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ
ਇਹ 0 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹ਼ੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕ਼ੀਏ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/incomereporting ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚ਼ੀਜਾਂ ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਸ਼ੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ਼ੀ ਜਾਂ
ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰ਼ੀਆਂ
ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਪ੍ੈ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker.

ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ
Payment and Service Finder
ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ Payment and Service Finder ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ
ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/servicefinder ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਵਹੂੰ ਸਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਵਹੂੰ ਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਸਮਾਜਕ ਕੂੰ ਮ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਹ਼ੀ -ਵਮਆਦ ਿਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ, ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਨਾਲ
ਲੋ ਕਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/socialwork ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

Financial Information Service
ਵਿਿੱ ਤ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਦ਼ੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/fis ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿਾਸਤੇ
•

ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਾ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸਚ਼ੀ ਿਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/phoneus ਉੱਤੇ
ਜਾਓ।

•

Centrelink ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

•

Medicare ਅਤੇ Child Support ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
Translating and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

•

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/covid19 ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣ਼ੀ
ਭਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਕੁਝ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ
servicesaustralia.gov.au/mygovguides ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ '13' ਨੂੰਬਰਾਂ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਵਨਸਵਚਤ ਦਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਧਰੋਂ ਿ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ '1800' ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ
ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ਼ੀ ਦਰ ਿਸਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਦਾਅਿਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਕੇਿਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤਿੱ ਕ ਸਹ਼ੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ਼ੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਕ਼ੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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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 w hen 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 w ait 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 w ork.

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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