আপনি যনি কররোিোভোইরোরে (COVID-19) আক্রোন্ত হি
আপনি বো আপিোর পনরবোর যনি কররোিোভোইরোরে আক্রোন্ত হি তোহরে আমরো আপিোরক অর্থ েোহোযয নিরত পোনর। ককোি কপরমন্ট আপিোর জিয
প্ররযোজয কেটি কিখোর জিয আপনি আমোরির কপরমন্ট গোইড বযবহোর কররত পোররি। servicesaustralia.gov.au/covid19 ওরেবেোইটটি কিখু ি।
অিেোইরিই আপনি কবশীরভোগ অর্থ েহোেতো চোইরত পোররি। অিেোইরি অর্থ েহোেতো চোইরত হরে Centrelink এর েোরর্ েংযু ক্ত আপিোর একটি
myGov অযোকোউন্ট র্োকরত হরব।
আপিোর যনি myGov অযোকোউন্ট িো র্োরক তোহরে একটি কখোেোর জিয my.gov.au ওরেবেোইট কিখু ি।
myGov অযোকোউন্ট খু েরত েোহোরযযর িরকোর হরে, servicesaustralia.gov.au/mygovguides ওরেবেোইট কিখু ি।

COVID-19 Disaster Payment
যোরো কেট ও কটনররটোনরর COVID-19 জিস্বোস্থ্য আরিরশর কোররে কোজ কররত এবং আে উপোজথি কররত অক্ষম তোরির েোহোযয করোর জিয এটি
একটি আনর্থক েহোেতো। এর মরযয র্োকরত পোরর েকডোউি, হটস্পট নকংবো চেোচরের নবনযনিরেয।
স্বয়ংক্রিয পেমেন্ট বন্ধ হময যামব যখন আেনার পেট ও পটক্ররমটাক্ররমে 16 বছর বা োর পবক্রি বযমের 70% প াকমক COVID-19 ভ্যাকক্রেমনর 2
প াজ ক্রিময েু মরােু ক্রর ভ্যাকক্রেন পিওযা হমব।
আেক্রন যক্রি এখনও চ াচম র ক্রবক্রিক্রনমেমির দ্বারা প্রভ্াক্রবে হন, োহম আেনামক প্রক্রে েপ্তামহ পেমেমন্টর জনয েু নরায আমবিন করমে হমব যামে
আেরা জাক্রন পয আেনার পযাগ্যো বজায আমছ।
আেনার পেট ও পটক্ররমটাক্রর 80% েম্পূ র্ণভ্ামব ভ্যাকক্রেন পিওযার েমর, যক্রি আেক্রন পযাগ্য থামকন েমব পেমেন্ট 2 েপ্তামহর েমিয কমে যামব।
আপনি কত অর্থ েহোেতো পোরবি তো নিভথ র কররব আপিোর অবস্থ্োর উপর। কেইম করোর আরগ আপনি এই েহোেতো পোওেোর কযোগয নকিো তো কিরখ
নিি।
অরেনেেোর অনযবোেীরির অবশযই অিেোইরি আরবিি কররত হরব, এটি হে েবরচরে দ্রুত এবং েহজ পদ্ধনত। কযোগয ওেোকথ
নভেোযোরীরিররক অবশযই 180 22 66 িম্বরর Emergency information line কক কে কররত হরব।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment ওরেবেোইট কিখু ি।

Pandemic Leave Disaster Payment
আপনি যনি নিরনোক্ত কোররে আে করোজগোর কররত িো পোররি তোহরে আপিোরক একটি এককোেীি অর্থ েহোেতো কিেো হরবেঃ
•

COVID-19 এর কোররি আপিোরক স্ব-নবনিন্ন বো ককোেোররনন্টরি র্োকরত বেো হরেরে

•

আপনি COVID-19 এ আক্রোন্ত কোরও পনরচযথো কররেি।

যনি কযোগয হি তোহরে আপিোরক স্ব-নবনিন্ন র্োকো, ককোেোররনন্টি নকংবো COVID-19-এ আক্রোন্ত কোরও পনরচযথো করোর েমে প্রনত 14 নিি অন্তর
$1500 করর কিেো হরব।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment ওরেবেোইট কিখু ি।

ইিকোম েোরপোটথ কপরমন্ট
আপিোর যনি আনর্থক েহোেতোর প্ররেোজি হে, তোহরে হেরতো আপনি ইিকোম েোরপোটথ কপরমন্ট কপরত পোররি কযমিেঃ
•

JobSeeker Payment, যনি আপিোর বেে 22 কর্রক শুরু করর Age Pension গ্রহরের বেরের মরযয হে এবং আপনি চোকুনর খুুঁ জরেি

•

Youth Allowance, যনি আপিোর বেে 24 বো তোর কম হে এবং আপনি নশক্ষোর্ী নকংবো অরেনেেোি নশক্ষোিবীশ হি, অর্বো আপিোর
বেে 21 বো তোর কম হে এবং আপনি চোকুনর খুুঁ জরেি
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•

Parenting Payment, যনি আপনি ককোরিো অল্প বেেী বোচ্চোর একমোত্র পনরচযথোকোরী হি।

যনি আপিোর আনর্থক েহোেতোর প্ররেোজি হে, তোহরে আপনি একটি ইিকোম েোরপোটথ কপরমরন্টর জিয আপিোর কযোগযতো পরীক্ষো কররত পোররি।
আপনি কী কপরত পোররি তো কিখরত আমোরির COVID-19 কপরমন্ট গোইড বযবহোর করুি।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/jobseekers ওরেবেোইট কিখু ি।

Special Benefit
আপনি যনি আমোরির কোে কর্রক অিয ককোরিো ইিকোম েোরপোটথ কপরমন্ট িো পোি, এবং যনি আপিোর আনর্থক অবস্থ্ো খোরোপ হে তোহরে আপনি
Special Benefit কপরত পোররি।
আপিোরক নকেু নিেম কমরি চেরত হরব। আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/specialbenefit ওরেবেোইট কিখু ি।

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment একটি এককোেীি অর্থ েহোেতো। আপনি যনি িীরচর আবশযকতোগুরেো পূ রে কররি তোহরে আপনি Crisis Payment এর জিয
কযোগয হরত পোররিেঃ
•

যনি আপিোর আনর্থক অবস্থ্ো খু বই কশোচিীে হে তরব Crisis Payment -এর জনয

•

যনি আপনি ইিকোম েোরপোটথ কপরমন্ট নকংবো ABSTUDY Living Allowance পোি বো পোওেোর কযোগয হি

•

যনি আপনি কশোচিীে পনরনস্থ্নতর মু রখোমু নখ হি

•

আরবিি করোর েমে অরেনেেোে র্োরকি

•

COVID-19 এর কোররে আপিোরক বো আপনি পনরচযথো কররেি এমি কোউরক ককোেোররনন্টরি বো স্ব-নবনিন্ন হরে র্োকরত হে।

আপনি কয যররির Crisis Payment িোনব কররবি তোর উপর নভনি করর আপিোরক অিযোিয কযোগযতোর নিেমও পূ রে কররত হরব। আরও তরর্যর
জিয servicesaustralia.gov.au/crisispayment ওরেবেোইট কিখু ি।

Child Care Subsidy and Additional Child Care Subsidy
যনি আপিোর েন্তোি COVID-19-এর কোররে চোইল্ডরকেোরর কযরত িো পোরর, তোহরে আপিোরক আপিোর চোইল্ডরকেোর েোনভথ রের েোরর্ কর্ো বেরত
হরব।
আপনি কযরকোরিো কোররে প্রনত বের প্রনত নশশুর জিয অিু রমোনিত 42 টি পযথন্ত অিু পনস্থ্নতর জিয Child Care Subsidy কপরত পোররি।
আপনি অনতনরক্ত অিু পনস্থ্নত অযোরেে কররত পোররি যনি আপনি বোে কররি বো আপিোর চোইল্ড ককেোর পনররেবোটি এমি একটি অঞ্চরে হে যো
কমিওরেের্ ক োনেত COVID-19 হটস্পরট হে। 7 ক্রিমনর পবক্রি েেয িমর একটি COVID-19 হটস্পট প াের্া থাকম আেক্রন এই
অনু েক্রিক্রেগুক্র অযামেে করমে োমরন। আেনামক আেনার ক্রনযক্রেে 42 অনু মোক্রিে অনু েক্রিক্রে বযবহার করমে হমব না। এই অনু েক্রিক্রেগুক্র পেমে
আেনামক ক্রকছু করার িরকার পনই। যক্রি আেক্রন পযাগ্য হন, োরা স্বয়ংক্রিযভ্ামব প্রমযাজয হমব।
বতথ মোি হটস্পরটর একটি তোনেকোর জিয Department of Health এর ওরেবেোইট কিখু ি।

আপিোর কমথকোরের েমে হোেিোগোি করো
প্রনত েপ্তোরহ আপনি কয কে ণ্টোর Child Care Subsidy কপরত পোররি তো নিভথ র কররব আপনি এবং আপিোর েঙ্গীর কমথকোরের উপর। যনি
আপিোর অিু রমোনিত কমথকোরে ককোরিো প্রকোর পনরবতথ ি আরে, তোহরে কেটি আমোরির জোিোরত ভু েরবি িো।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy ওরেবেোইট কিখু ি।
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Parental Leave Pay এব়ং Dad and Partner Pay
Parental Leave Pay বা Dad and Partner Pay পেমে হম আেনামক কামজর পটে েূ রর্ করমে হমব।
যক্রি COVID-19 আেনার কাজমক প্রভ্াক্রবে কমর, আেক্রন হযমো JobKeeper Payment বা COVID-19 Disaster Payment পেময
থাকমবন। এই পেমেন্ট দুমটাই কামজর েরীক্ষার জনয কাজ ক্রহমেমব গ্র্য হয।
Parental Leave Pay এর বযাোমর আমরা েমথয জনয েক্ররিিণন করুন
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions
Dad and Partner Pay এর বযাোমর আমরা েমথয জনয েক্ররিিণন করুন
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions

যোরির কটরপোরোনর নভেো েোবেোশ ররেরে
ববয নভেো নিরে যনি আপনি অরেনেেোে বেবোে কররি তোহরে আমরো আপিোরক অর্থ েহোেতো, পনররেবো এবং তর্য নিরে েহোেতো কররত পোনর।
কটরপোরোনর নভেো 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 এবং 820 েোবেোশযোরীরো নিননেনখত েহোেতোগুরেো কপরত পোররিেঃ
• 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।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/visaholders ওরেবেোইট কিখু ি।

আরের নহরেব নররপোটথ করো
আমরো যখি আপিোর আে েহোেতো আরবিি অিু রমোিি করব, তখি আমোরিররক অবশযই আপিোর এবং আপিোর েঙ্গীর আরের নহরেব জোিোরত
হরব। এই নহরেব িো জোিোরিো পযথন্ত আমরো আপিোরক প্রর্ম কপরমন্ট নিরত পোরব িো।
এেোড়োও প্রনত দুই েপ্তোহ অন্তর আমোরিররক অবশযই আপিোর এবং আপিোর েঙ্গীর আরের নহরেব জোিোরত হরব, এমিনক তো $0 হরেও।
এটি এজিযই কররত হরব যোরত করর আমরো আপিোরক েঠিক কপরমন্ট কররত পোনর।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/incomereporting ওরেবেোইট কিখু ি।

Mutual obligation requirements
অর্থ েহোেতো পোওেো চেমোি রোখোর জিয আপিোরক অবশযই নকেু কোজ কররত হরব। আমরো এগুরেোরক বনে পোরস্পনরক বোযযবোযকতো বো
অংশগ্রহরের আবশযকতো। এই আবশযকতোগুরেো আপিোর র্োকরত পোরর যনি আপনি িীরচর কপরমন্টগুরেোর ককোরিোটি কপরে র্োরকিেঃ
•

JobSeeker Payment
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•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker।

হোেিোগোি তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ওরেবেোইট অর্বো আপিোর myGov অযোকোউন্ট কিখু ি।

অিযোিয কযেকে েহোেতো পনররেবোগুরেো আপিোরক েোহোযয কররত পোরর
Payment and Service Finder
আপিোর স্থ্োিীে এেোকোে েহোেতো পনররেবো খুুঁ রজ কপরত হরে Payment and Service Finder বযবহোর করুি। এর মরযয পরোমশথ ও মোিনেক
স্বোস্থ্যরেবোও র্োকরত পোরর।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/servicefinder ওরেবেোইট কিখু ি।

পোনরবোনরক ও গৃ হ নিযথোতি
আপনি যনি পোনরবোনরক ও গৃ হ নিযথোতরির নশকোর হি তোহরে আমরো আপিোরক েোহোযয কররত পোনর। আমরো আপিোরক তর্য, েহোেতো এবং
করফোররে প্রিোি কররত পোনর।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/domesticviolence ওরেবেোইট কিখু ি।

েমোজরেবোমূ েক পনররেবো
আমোরির েমোজকমীরো মোিু েরক স্বল্পরমেোিী পরোমশথ, তর্য এবং েহোেতো পনররেবোগুরেোরত করফোররে নিরে েোহোযয কররত পোরর।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/socialwork ওরেবেোইট কিখু ি।

Financial Information Service
আপিোরক আনর্থক নবেেগুরেোরত েহোেতো করোর জিয এটি একটি নবিোমূ রেযর পনররেবো। এই পনররেবোটি পোওেোর জিয আপিোরক আমোরির গ্রোহক
হরত হরব িো।
আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/fis ওরেবেোইট কিখু ি।

আরও তরর্যর জিয
•

আপিোর নিেনমত কপরমন্ট েোইরি কে করর আমোরিররক জোিোি আপিোর কিোভোেীর প্ররেোজি ররেরে নকিো। আমরো আপিোর জিয
নবিোমূ রেয একজি কিোভোেীর বযবস্থ্ো করব। কফোি িম্বররর একটি তোনেকোর জিয servicesaustralia.gov.au/phoneus ওরেবেোইট
কিখু ি।

•

Centrelink এর পনররেবো এবং কপরমন্টগুরেো নিরে আপিোর ভোেোে কর্ো বেোর জিয 131 202 িম্বরর কফোি করুি।

•

Medicare এর জনয 132 011 নম্বমর এব়ং Child Support এর জনয 131 272 নম্বমর ক করুন। আেনার যক্রি পিাভ্ােীর প্রমযাজন হয
েমব আোমির জানা, আেরা একজন পিাভ্ািীর বযবিা করমবা।

•

ইংররনজরত আরও তরর্যর জিয servicesaustralia.gov.au/covid19 ওরেবেোইট কিখু ি।

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ওরেবেোইরট আপনি নিরজর ভোেোে তর্য পড়রত, শুিরত নকংবো কিখরত পোররবি।

•

নকেু ভোেোে অিেোইি পনররেবো বতনর এবং নেঙ্ক করোর কক্ষরত্র েোহোরযযর জিয servicesaustralia.gov.au/mygovguides ওরেবেোইট কিখু ি।
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বোনড়র কফোি কর্রক ‘13’ িম্বরর কে করোর জিয আপিোর কফোি ককোপোনি আপিোরক একটি নিনিথ ষ্ট অংরকর নফ চোজথ কররত পোরর। এটি অরেনেেোর
কযরকোরিো জোেগো কর্রক হরত পোরর এবং কফোি ককোপোনি কভরি এই হোর নভন্ন নভন্ন হরত পোরর। কহোম কফোি কর্রক ‘1800’ িম্বরর করের জিয
ককোরিো নফ নিরত হে িো। পোবনেক বো কমোবোইে কফোি কর্রক কে কররে কফোি ককোপোনি আপিোর করের েমে নহরেব করর কে অিু যোেী উচ্চতর
হোরর আপিোরক চোজথ কররত পোরর।
নডজরেইমোর বো স্বত্বতযোগ
ককবে অর্থ েহোেতো এবং পনররেবো েংক্রোন্ত নিরিথ নশকো নহরেরব এই প্রকোশিোরত তর্য কিেো হরেরে, এব়ং ো 6 অমটাবর 2021 োক্ররখ অনু যাযী
েঠিক। েবরচরে হোেিোগোি তরর্যর জিয িেো করর আমোরির ওরেবেোইট কিখু ি। আপিোর েু নিনিথ ষ্ট পনরনস্থ্নতর উপর নিভথ র করর অর্থ েহোেতোর জিয
আরবিি কররবি নকিো তো নিযথোরে করো আপিোরই িোনেত্ব।
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If you are affected by coronavirus (COVID-19)
We have payments that may help you if you or your family are affected by coronavirus. You can
use our payment guide to check which payment is right for you. Go to
servicesaustralia.gov.au/covid19
You can claim most payments online. To claim online, you need a myGov account linked to
Centrelink.
If you don't have a myGov account, go to my.gov.au to create one.
For help setting up your myGov account, go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides

COVID-19 Disaster Payment
This is a payment to help people who are unable to work and earn income due to a COVID-19
state or territory public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement
restrictions.
Automatic payments will stop when 70% of people aged 16 or older in your state or territory are
fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
If you are still affected by movement restrictions, you will need to reapply for the payment each
week so we know you remain eligible.
After your state or territory reaches 80% fully vaccinated, the payment will reduce over 2 weeks, if
you remain eligible.
How much you get will depend on your situation. Before claiming, check if you are eligible.
Australian residents must claim online, it is the quickest and simplest way. Eligible working visa
holders must call the Emergency information line on 180 22 66.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Pandemic Leave Disaster Payment
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.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment

Income support payment
If you need financial help, you may be able to get income support payments such as:
•

JobSeeker Payment, if you’re between 22 and Age Pension age and looking for work

•

Youth Allowance, if you’re 24 or younger and a student or Australian apprentice, or 21 or
younger and looking for work

•

Parenting Payment, if you’re the main carer of a young child.
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If you are in need of financial support, you can test your eligibility for an income support payment.
Use our COVID-19 payment guide to see what you may be able to get.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/jobseekers

Special Benefit
If you cannot get any other income support payment from us, and you are in financial hardship you
may get Special Benefit.
You’ll need to meet some rules. For more information go to
servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment is a one off payment. You may qualify for Crisis Payment if you meet all of the
following:
•

be in severe financial hardship for Crisis Payment

•

get, or, be eligible for an income support payment or ABSTUDY Living Allowance

•

be experiencing an extreme circumstance

•

be in Australia when you lodge your claim

•

you or someone you care for needs to quarantine or self-isolate due to COVID-19.

You’ll also need to meet other eligibility rules based on the type of Crisis Payment you claim. For
more information go to servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy and Additional Child Care Subsidy
If your child cannot attend child care because of COVID-19, you should talk to your child care
service.
You can get Child Care Subsidy for up to 42 allowable absences per child each year for any
reason.
You can access additional absences if you live in, or your child care service is in an area that is a
Commonwealth declared COVID-19 hotspot. You can only access these absences if a COVID-19
hotspot declaration is in place for more than 7 days. You will not have to use your regular 42
allowable absences. You do not need to do anything to get these absences. If you are eligible, they
will apply automatically.
Visit the Department of Health website for a list of current hotspots.

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

Parental Leave Pay and Dad and Partner Pay
To get Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay you need to meet a work test.
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If COVID-19 affected your work, you may have gotten JobKeeper Payment or the COVID-19
Disaster Payment. These payments both count as work for the work test.
For more information about Parental Leave Pay go to
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions
For more information about Dad and Partner Pay go to
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions

Temporary visa subclass holders
We have payments, services and information to support you if you are living in Australia with an
eligible 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

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 if 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.
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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. 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.

•

Call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an
interpreter, and we’ll arrange one for free.

•

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 6 October 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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