ប្រសិនបរើអ្នករងរ៉ះពាល់បោយ coronavirus
(COVID-19)
បយើងមានការរង់ប្ាក់ជូនមួ យចំនួនដែលអាចជួ យអ្ន កាន ប្រសិនបរើអ្នក ឬប្រួ សារររស់
អ្ន ករងរ៉ះពាល់បោយ coronavirus។ អ្ន កអាចបប្រើប្ាស់ការដែនំអ្ំពីការរង់ប្ាក់ររស់បយើង
បែើមបីពិនិត្យបមើលថាការរង់ប្ាក់មួយណាដែលប្ត្ឹមប្ត្ូវ សប្មារ់អ្នក។ បៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/covid19
អ្ន កអាចទាមទារការរង់ប្ាក់ភារបប្ចើនានបៅបលើអ្ីនធឺែិត្។ បែើមបីទាមទារបៅបលើអ្ីនធឺែិត្
អ្ន កប្ត្ូវការរែនី myGov ដែលភាារ់បៅ រែនី Centrelink។
ប្រសិនបរើអ្នកមិនមាន myGov បេ សូ មបៅកាន់ my.gov.au បែើមបីរបងក ើត្វា។
សប្មារ់ជំនួយកនុងការបរៀរចំរបងក ើត្រែនី myGov ររស់អ្នក សូ មបៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/mygovguides

COVID-19 Disaster Payment
បន៉ះជាការរង់ប្ាក់បែើមបីជួយមនសសដែលមិនអាចបធវ ើការ និងេេួ លានប្ាក់ចំែូលអាប្ស័យ បោយ
រេរញ្ជាសខាភិាលសាធារែៈបៅតាមរែឋ ឬដែនែីទាក់េងនឹង COVID-19។ បន៉ះអាច
ពាក់ព័នធនឹងការរិេខ្ទ រ់ ហត្់សពត្ ឬការោក់កំហិត្បលើការផ្លាស់េី។
ការរង់ប្ាក់ បោយសវ ័យប្រវត្ត ិនឹងរញ្ឈរ់បៅបពល 70% ននមនសសដែលមានអាយ 16 ឆ្នំ
ឬអាយបប្ចើនជាងបន៉ះដែលបៅកនុងរែឋ ឬដែនែីររស់អ្នក ានចាក់វា៉ាក់សាំងបពញបលញ 2 ែូ សននវា៉ាក់សាំង
COVID-19 ។
ប្រសិនបរើអ្នកបៅដត្រងរ៉ះពាល់បោយការោក់កំហិត្បលើការផ្លាស់េី បន៉ះអ្ន កនឹងប្ត្ូវការ
ោក់ពាកយសំប ើង វ ិញ សប្មារ់ការរង់ប្ាក់សាាហ៍នីមួយៗ ែូ បចន ៉ះបយើងែឹងថាអ្ន កបៅដត្
មានសិេធិេេួ លាន។
បប្កាយរែឋ ឬដែនែីររស់អ្នកឈានែល់ការចាក់វា៉ាក់សាំងបពញបលញាន 80% បហើយ
ការរង់ប្ាក់នឹងកាត្់រនថ យកនុងបពល 2 សាាហ៍ ប្រសិនបរើអ្នកបៅដត្មានសិេធិេេួ លាន។
ចំនួនរនានដែលអ្ន កេេួ លាន នឹងអាប្ស័យបលើសាថនភាពររស់អ្នក។ បៅមនបពលបធវ ើការទាមទារ
សូ មពិនិត្យបមើលថាបត្ើអ្នកមានសិេធិេេួ លានឬអ្ត្់។
អ្ន កសានក់បៅអ្ូ ស្ត្សាតលីប្ត្ូវដត្ទាមទារតាមអ្ីនធឺែិត្ ដែលជាវ ិធីមួយបលឿន និងងាយប្សួ លរំផត្។
អ្ន កកាន់េិោឋការបធវ ើការដែលមានសិេធិេេួ លានប្ត្ូវដត្បៅេូ រសពទ បៅ Emergency Information line
តាមបលខ្ 180 22 66។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Pandemic Leave Disaster Payment
ការរង់ប្ាក់សររមា ងបែើមបីជួយប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចេេួ លានប្ាក់ចំែូលបោយសារ៖
•

អ្ន កប្ត្ូវានបរប្ារ់ឱ្យោក់ឱ្យបៅបោយដ កពីបរខ្ល ួនឯង ឬបធវ ើចតាត ីស័កបោយសារ COVID-19

•

អ្ន កកំពងដែទាអ្
ំ ន កណាមានក់ដែលមាន COVID-19។

ប្រសិនបរើមានសិេធិេេួ លាន អ្ន កនឹងេេួ លានប្ាក់ចំនួន 1500 ែល្លា សប្មារ់រយៈបពល 14
នែៃនីមួយៗដែល អ្ន កោក់ឱ្យបៅបោយដ កពីបរខ្ល ួនឯង បធវ ើចតាត ីស័ក ឬដែទា ំអ្ន កណាមានក់ដែលមាន
COVID-19។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment
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ការរង់ប្ាក់ជួយគំប្េែល់ប្ាក់ចែ
ំ ូ ល (Income support payment)
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវកាជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ អ្ន កប្រដហលជាអាចេេួ លានការរង់ប្ាក់ជួយគំប្េែល់
ប្ាក់ចំែូលែូ ចជា៖
•

ការរង់ប្ាក់ JobSeeker Payment ប្រសិនបរើអ្នកមានអាយចបនា៉ះ 22 ឆ្នំ
និងអាយប្ាក់បសាធននិវត្ត ន៍ Age Pension និងកំពងរកការងារ

•

ប្ាក់ឧរត្ថ មភ Youth Allowance ប្រសិនបរើមានអាយ 24 ឆ្នំ ឬបកា ងជាងបន៉ះ និងនិសសិត្
ឬកូ នជាងអ្ូ ស្ត្សាតលី (Australian Apprentice) ឬ 21 ឆ្នំ ឬអាយបកា ងជាងបន៉ះ និងកំពងរកការងារ

•

Parenting Payment ប្រសិនអ្ន កជាអ្ន កដែទាច
ំ មបងននកូ នមានអាយបកា ង។

ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការជំនួយដផន កហិរញ្ញ វត្ថុ អ្ន កអាចបធវ ើបត្ស្តអ្ំពីសិេធេេួ លានររស់អ្នក
សប្មារ់ការរង់ប្ាក់ ជំនួយគំប្េែល់ប្ាក់ចំែូល។ បប្រើប្ាស់ ការណែនាំអាំពីការបង់ប្រាក់ COVID-19
ររស់បយើង បែើមបីពិនិត្យបមើលថាមាន អ្វ ីខ្ា៉ះដែលអ្ន កប្រដហលជាអ្ន កេេួ លាន។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/jobseekers

Special Benefit
ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចេេួ លានការរង់ប្ាក់ជំនួយប្ាក់ចំែូលណាមួ យពីបយើង បហើយអ្ន ក សថ ិត្បៅកនុង
ភាពលំាកហិរញ្ញ វត្ថុ បន៉ះអ្ន កអាចេេួ លានអ្ត្ថ ប្របោជន៍ Special Benefit។
អ្ន កនឹងប្ត្ូវការរំបពញតាមរេរបញ្ញ ត្ត ិមួយចំនួន។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ
servicesaustralia.gov.au/specialbenefit

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment រឺជាការរង់ប្ាក់ដត្មួ យែង។ អ្ន កអាចមានរែសមបត្ត ិេេួ លាន
ការរង់ប្ាក់បពលវ ិរត្ត ិ Crisis Payment ប្រសិនបរើអ្នករំបពញតាម លកខ ខ្ែឌទា ំងអ្ស់ែូចត្បៅ៖
•

សថ ិត្បៅកនុងការលំាកដផន កហិរញ្ញ វត្ថុធៃន់ធៃរសប្មារ់ Crisis Payment

•

េេួ លាន ឬមានសិេធិេេួ លការរង់ប្ាក់ជំនួយបលើប្ាក់ចំែូល ឬ ABSTUDY Living Allowance

•

កំពងជួ រប្រេ៉ះកាលៈបេសៈលំាកខាាំង

•

សថ ិត្បៅកនុងប្របេសអ្ូ ស្ត្សាតលីបៅបពលោក់ពាកយការទាមទារ

•

អ្ន ក ឬអ្ន កណាមានក់ដែលដែទា ំសប្មារ់ត្ប្មូវការបធវ ើចតាត ីស័ក
ឬោក់ឱ្យបៅបោយដ កពីបរខ្ល ួនឯងអាប្ស័យបោយ COVID-19។

អ្ន កក៏ប្ត្ូវការរំបពញតាមរេរបញ្ញ ត្ត ិននសិេធិេេួ លានបផសងបេៀត្ បោយដផែ កបលើប្របភេនន Crisis Payment
ដែលអ្ន កទាមទារ។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/crisispayment

Child Care Subsidy និង Additional Child Care Subsidy
ប្រសិនបរើកូនររស់អ្នកមិនអាចចូ លរ ួមកនុងកដនា ងដែទា ំកមារានបោយសារដត្ COVID-19
អ្ន កប្ត្ូវពិភាកាជាមួ យបសវាដែទា ំកមារររស់អ្នក។
អ្ន កអាចេេួ លាន Child Care Subsidy សប្មារ់អ្វត្ត មានមានប្ាក់ឧរត្ថ មភ រហូ ត្ែល់ 42 ែង
សប្មារ់កូនមានក់ កនុងឆ្នំនីមួយៗ សប្មារ់មូលបហត្ណាមួ យ។
អ្ន កអាចេេួ លានអ្វត្ត មានរដនថ ម ប្រសិនបរើអ្នករស់បៅ ឬបសវាកមា ដែទា ំកូ នររស់អ្នក
សថ ិត្បៅកនុងត្ំរន់ ហត្់សពត្់ COVID-19 ដែលានប្រកាសបោយកំមិនដវល (Commonwealth)។
អ្ន កអាចេេួ លានដត្អ្វត្ត មានទា ំងបន៉ះ ប្រសិនបរើការប្រកាសថាជាត្ំរន់ហត្់សពត្ COVID-19
កំពងែំបែើរការអ្ស់រយៈបពលបប្ចើនជាង 7 នែៃ ។ អ្ន កនឹងមិប្ត្ូវបប្រើប្ាស់អ្វត្ត មានដែលមាន
ប្ាក់ឧរត្ថ មភជាប្រចាំចំនួន 42 ែងររស់អ្នកបេ។ អ្ន កមិនប្ត្ូវការបធវ ើអ្វីមួយបែើមបីេេួ លាន
អ្វត្ត មានទា ំងបន៉ះបេ។ ប្រសិនបរើអ្នកមានសិេធិេេួ លាន បន៉ះអ្វត្ត មានទាង
ំ បន៉ះនឹងអ្នវត្ត
បោយសវ ័យប្រយ័ត្ន។
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សូ មចូ លបមើល គេហទាំព័រ Department of Health សប្មារ់រញ្ា ីននត្ំរន់ ហត្់សពត្នបពលរចចុរបនន ។

ការបធវ ើរចចុរបនន ភាពបមាងសកមា ភាពររស់អ្នក
ចំនួនបមាងនន Child Care Subsidy ដែលអ្ន កអាចេេួ លានកនុងរាល់ពីរសាាហ៍មាង
អាប្ស័យបៅបលើចំនួនបមាង សកមា ភាពដែលអ្ន ក និងនែរូ ររស់អ្នកបធវ ើ។ ប្រសិនបរើបមាង
ននសកមា ភាពដែលានេេួ លសាាល់ររស់អ្នក ានផ្លាស់រដ ូរ សូ មបធវ ើឱ្យប្ាកែថាអ្ន កបធវ ើ រចចុរបនន ភាពវា។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy

Parental Leave Pay និង Dad and Partner Pay
បែើមបីេេួ លាន Parental Leave Pay ឬ Dad and Partner Pay អ្ន កប្ត្ូវរំបពញតាម ការបធវ ើបត្សត ការងារ។
ប្រសិនបរើ COVID-19 ានរ៉ះពាល់ែល់ការងារររស់អ្នក បន៉ះអ្ន កប្រដហលជាអាចានេេួ ល JobKeeper
Payment ឬ COVID-19 Disaster Payment។ ការរង់ប្ាក់ទា ំងបន៉ះរារ់ថាជា
ការងារសប្មារ់ការបធវ ើបត្សត ការងារ។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ មអ្ំពី Parental Leave Pay សូ មបៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ មអ្ំពី Dad and Partner សូ មបៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions

អ្ន កកាន់េោ
ិ ឋ ការចំណាត្់ថានក់រងេិោឋការរបណា
ា ៉ះអាសនន
បយើងមានការរង់ប្ាក់ បសវាកមា និងព័ត្៌មានមួ យចំនួនបែើមបីជួយគំប្េអ្ន ក
ប្រសិនបរើអ្នកកំពងរស់បៅកនុង ប្របេសអ្ូ ស្ត្សាតលី បោយមានេិោឋការប្ត្ឹមប្ត្ូវ។
េិោឋការចំណាត្់ថានក់រងរបណា
ា ៉ះអាសនន 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 និង 820
អាចមានសិេធិេេួ លានសប្មារ់៖
•

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។

សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/visaholders

ការរាយការែ៍ប្ាក់ចែ
ំ ូល
បៅបពលបយើងអ្នម័ត្បលើការទាមទារររស់អ្នកសប្មារ់ជំនួយប្ាក់ចំែូល អ្ន កប្ត្ូវដត្
ប្ារ់បយើងអ្ំពីប្ាក់ចំែូល ររស់អ្នក និងប្ាក់ចំែូលនែរូ ររស់អ្នក។
បយើងមិនអាចបធវ ើការរង់ប្ាក់ឱ្យអ្ន កជាបលើកែំរូងានបេ រហូ ត្ែល់អ្នកប្ារ់បយើងអ្ំពី
ប្ាក់ចំែូលបន៉ះសិន។
អ្ន កក៏ប្ត្ូវដត្រាយការែ៍ផងដែរអ្ំពីប្ាក់ចំែូលររស់អ្នក និងប្ាក់ចំែូលនែរូ ររស់អ្នកមកបយើង
សប្មារ់បរៀងរាល់ ពីរសាាហ៍នីមួយៗ បរើបទា៉ះរីជាវា $0 ក៏បោយ។
បរឿងបន៉ះប្ត្ូវបធវ ើែូបចន ៉ះ បែើមបីឱ្យ បយើងអាចរង់ប្ាក់ឱ្យអ្ន កានចំនួនប្ត្ឹមប្ត្ូវ។
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សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/incomereporting

Mutual obligation requirements
មានកិចចការមួ យចំនួនដែលអ្ន កប្ត្ូវដត្បធវ ើ បែើមបីរនត េេួ លានការរង់ប្ាក់។ បយើងបៅកិចចការ
ទា ំងបន៉ះថាលកខ ខ្ែឌត្ប្មូវកនុងកាត្ពវ កិចច ឬការចូ លរ ួមបៅវ ិញបៅមក អ្ន កអាចមានលកខ ែឌត្ប្មូវ
ទា ំងបន៉ះប្រសិនបរើអ្នកកំពងេេួ លានការរង់ប្ាក់មួយកនុងចំបណាមការរង់ប្ាក់ទា ំងបន៉ះ៖
•

JobKeeper Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker។

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation ឬរែនី myGov ររស់អ្នក
សប្មារ់ព័ត្៌មានែាីៗ។

សេវាជំនួយសសេងស ៀតដែលអាចជួយអ្ន កបាន
Payment and Service Finder
បប្រើប្ាស់ Payment and Service Finder បែើមបីដសវ ងរកបសវាជំនួយ
ននដែលមានបៅកនុងត្ំរន់មូលោឋនររស់អ្នក។ បន៉ះអាចរ ួមមាន បសវាពិបប្គ៉ះបោរល់
និងបសវាសខ្ភាពផល វូ ចិត្ត។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/servicefinder

ប្រួ សារ និងអ្ំបពើហិងាកនុងប្រួ សារ
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវារងរ៉ះពាល់បោយប្រួ សារ និងអ្ំបពើហិងាកនុងប្រួ សារ បយើងអាចជួ យាន។
បយើងផា ល់ព័ត្៌មាន ជំនួយ និងការរញ្ជន
ូ រនត ។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

បសវាសងា មកិចច (Social work services)
ររា លិកសងា មកិចចររស់បយើងជួ យមនសសកនុងការផា ល់ការពិបប្គ៉ះបោរល់រយៈបពលខ្ា ី ផា ល់ព័ត្៌មាន
និងការរញ្ជន
ូ រនត បៅ បសវាជំនួយនន។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/socialwork

បសវាព័ត្៌មានដផនកហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial Information Service)
បសវាបោយឥត្រិត្នែា បែើមបីជួយអ្ន កជាមួ យនឹងរញ្ជាដផន កហិរញ្ញ វត្ថុ។ អ្ន កមិនប្ត្ូវដត្ជាអ្ត្ិែិជនបេ
បែើមបីេេួ លានបសវាកមា បន៉ះ។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ ម សូ មបៅ servicesaustralia.gov.au/fis

សប្មារ់ព័ត្មា
៌ នរដនថ ម
•

សូ មបៅេូ េរសពទ បៅដខ្សេូ រសពទ រង់ប្ាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក និងប្ារ់បយើងឱ្យែឹង
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការ អ្ន ករកដប្រផ្លទល់មាត្់។
បយើងនឹងចាត្់ដចងឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្លទល់មាត្់បោយឥត្រិត្នែា ។
សប្មារ់រញ្ា ីននបលខ្េូ រសពទ ររស់បយើង សូ មបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus

•

បៅេូ រសពទ បៅបលខ្ 131 202 បែើមបីនិោយជាមួ យបយើងជាភាសាររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្ាក់
និងបសវាកមា Centrelink ។

•

បៅេូ រសពទ បៅបលខ្ 132 011 សប្មារ់ Medicare និងបលខ្ 131 272 សប្មារ់ Child Support។
សូ មប្ារ់បឱ្យើងែឹងប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការអ្ន ករកដប្រផ្លទល់មាត្់
បហើយបយើងនឹងចាត្់ដចងឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្លទល់មាត្់មានក់បោយឥត្រិត្នែា។
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•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19 សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនថ មជាភាសាអ្ង់បរា ស។

•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលអ្ន កអាចអាន សាារ់ ឬបមើល
ព័ត្៌មានជាភាសាររស់អ្នក។

•

បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygovguides បែើមបីានជំនួយកនុងការរបងក ើត្
និងភាារ់បសវាកមា បៅបលើអ្ីនធឺែិត្ជាភាសាមួ យចាំនួន។

អ្នកផា ល់បសវាេូ រសពទ ររស់អ្នកអាចរិត្នែាអ្នកតាមអ្ប្តាបែរ សប្មារ់ការបៅេូ រសពទ ពី
បលខ្េូ រសពទ ផទ៉ះររស់អ្នក បៅកាន់បលខ្ ‘13’ ។ បន៉ះរឺពីកដនា ងណាមួ យបៅកនុងប្របេសអ្ូ ស្ត្សាតលី
បហើយអ្ប្តាអាចដប្រប្រួ លអាប្ស័យបៅបលើអ្នកផា ល់បសវាេូ រសពទ ររស់អ្នក។ ការបៅេូ រសពទ បៅបលខ្ ‘1800’
ពីបលខ្េូ រសពទ ផទ៉ះររស់អ្នករឺឥត្រិត្នែា ។ អ្ន កផា ល់បសវាេូ រសពទ អាចរិត្តាមបមាង
បលើការបៅេូ រសពទ ររស់អ្នក បហើយរិត្នែា តាមអ្ប្តាកាន់ដត្ខ្ព ស់ ប្រសិនបរើអ្នកបៅេូ រសពទ ពី
េូ រសពទ សាធារែៈ ឬេូ រសពទ ចល័ត្ររស់អ្នក។
ការប្រកាសមិនេេួ លខ្សប្ត្ូវ
ព័ត្៌មានដែលមានបៅកនុងការបា៉ះពមព ផាយបន៉ះ រឺជាការដែនំចំបពា៉ះការរង់ប្ាក់ និង
បសវាកមា មួយចំនួនរបណា
ណ ៉ះ បហើយវាប្ត្ឹមប្ត្ូវបៅនែៃេី 6 ដខ្ត្ល្ល ឆ្នំ 2021។ សូ មពិនិត្យបមើល
បរហេំព័រររស់បយើងសប្មារ់ព័ត្៌មានរចចុរបនន រំផត្។ ជាការេេួ លខ្សប្ត្ូវររស់អ្នកបែើមបី សបប្មចចិត្ត
ប្រសិនបរើអ្នកប្ាថានចង់ោក់ពាកយសំការរង់ប្ាក់ បោយដផែ កបលើកាលៈបេសៈ
ពិបសស ររស់អ្នក។
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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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