നിങ്ങളെ ള ൊറ ൊണ വൈ സ്
ബൊധിച്ചൊൽ (COVID-19)
നിങ്ങളെയ ോ നിങ്ങെുളെ കുെുുംബളെയ ോ ളകോയ ോണ വൈ സ് ബോധിച്ചോൽ നിങ്ങളെ
സഹോ ിക്കുന്ന തിന് യേ ്ളെന്റുകൾ ലഭ്യെോണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യേ ്ളെന്റ ആണ്
്
അനുയ ോ ജ്യളെന്ന് നിർണ്ണ ിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് യേ ്ളെന്റ വൈഡ്
്
ഉേയ ോൈിക്കോൈുന്നതോണ്. servicesaustralia.gov.au/covid19 എന്ന ത് സന്ദർശിക്കുക.
െിക്ക യേ ്ളെന്റുകെുും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺവലനിൽ ളെ ിും ളെയ്യോൻ കഴി ുന്നതോണ്.
ഓൺവലനോ ി ളെ ിും ളെയ്യുന്നതിന്, Centrelink-െോ ി ലിങ്ക് ളെ ്തിട്ടുള്ള ഒരു myGov
അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ിരിയക്കണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു myGov അക്കൗണ്ട് ഇളെങ്കിൽ, ഒളരണ്ണും സൃഷ്െിക്കുന്നതിന് my.gov.au
എന്നതിയലക്ക് യേോൈുക.
നിങ്ങെുളെ myGov അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്, servicesaustralia.gov.au/mygovguides
എന്നതിയലക്ക് യേോകുക.

COVID-19 Disaster Payment
COVID-19 സുംസ്ഥോന അളെങ്കിൽ പ്േൈിശയ ളേോതുജ്നോയരോൈയ ഉെരൈ് െൂലും യജ്ോലി
ളെയ്യോയനോ ൈരുെോനും യനെോയനോ കഴി ോെ ആെുകളെ സഹോ ിക്കുന്നതിന് യൈണ്ടി ുള്ള
ഒരു യേ ്ളെന്റ ആണ്
്
ഇത്. ഇതിൽ ഒരു യലോക്ക്ഡൗയണോ, യഹോട്ട്സ്യേോയട്ടോ അളെങ്കിൽ
സഞ്ചോര നി പ്രണങ്ങയെോ ഉൾളെയട്ടക്കോും.
നിങ്ങെുളെ സുംസ്ഥോനയെോ പ്േൈിശയ ിയലോ 16 ൈ യസോ അതിൽ കൂെുതയലോ പ്േോ െുള്ള
70% ആെുകളെ 2 യഡോസ് COVID-19 ൈോക്സിൻ ഉേയ ോൈിച്ച് േൂർണ്ണെോ ുും ൈോക്സിയനറ്റ്
ളെ ്ത് കഴി ുയപോൾ ോപ്രിക യേ ള
് െന്റുകൾ അൈസോനിക്കുും.
സഞ്ചോര നി പ്രണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇയെോഴുും ബോധിക്കുക ോളണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
യ ോൈയരോളണന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അ ിൈ് ഉണ്ടോകുന്നതിന്, ഓയരോ ആഴ്െ

ുും നിങ്ങൾ
യേ ്ളെന്റിനോ ി ൈീണ്ടുും അയേക്ഷിയക്കണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങെുളെ സുംസ്ഥോനളെയ ോ പ്േൈിശയ ിളലയ ോ 80% ആെുകളെ േൂർണ്ണെോ ി
ൈോക്സിയനറ്റ് ളെ ്ത് കഴിഞ്ഞോൽ, നിങ്ങൾക്ക് യേ ്ളെന്റ ലഭ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
്
യ ോൈയത
തുെരുക ോളണങ്കിൽ, യേ ്ളെന്റ 2് ആഴ്െ

ിലോ ി കു
ുന്നതോണ്.
നിങ്ങൾക്ക് എപ്തെോപ്തും ലഭ്ിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങെുളെ സോഹെരയളെ ആപ്ശ ിച്ചിരിക്കുും.
ളെ ിും ളെയ്യുന്നതിന് െുപ്, നിങ്ങൾക്ക് യ ോൈയത ുയണ്ടോള ന്ന് േരിയശോധിക്കുക.
ഓസ്യ
 പ്െലി ൻ നിൈോസികൾ ഓൺവലനിൽ ളെ ിും ളെയ്യണും, ഇത് യൈൈയെ ി തുും
ലെിതൈുെോ െോർൈെോണ്. യ ോൈയരോ ൈർക്കിുംൈ് ൈിസ ഉെെകൾ Emergency information lineൽ 180 22 66 എന്ന നപ ിൽ ൈിെിക്കണും.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment സന്ദർശിക്കുക.

Pandemic Leave Disaster Payment
നിങ്ങൾക്ക് ൈരുെോനും യനെോൻ കഴി ുന്നിളെങ്കിൽ സഹോ
യേ ്ളെന്റ നൽകുന്നതിനുള്ള
്
കോരണും:

െിനോ
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ി ഒറ്റെൈണ

•
•

COVID-19 കോരണും നിങ്ങയെോെ് സവ ും ഐളസോയലറ്റ് ളെയ്യോയനോ കവോ വന്റൻ
ളെയ്യോയനോ ആൈശയളെട്ടു
COVID-19 ഉള്ള ഒരോളെ നിങ്ങൾ േരിെരിക്കുന്നു.

യ ോൈയത ുളണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സവ ും ഐളസോയലറ്റ് ളെയ്യുകയ ോ, കവോ വന്റൻ
ളെയ്യുകയ ോ അളെങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരോളെ േരിെരിക്കുകയ ോ ളെയ്യുന്ന ഓയരോ 14
ദിൈസ കോല െൈിനുും നിങ്ങൾക്ക് $1500 ലഭ്ിക്കുും.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment
സന്ദർശിക്കുക.

ഇൻ

ം സറപൊർട്ട് റേയ്്ളെന്റ ്

നിങ്ങൾക്ക് സോപെിക സഹോ ും ആൈശയെുളണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുയേോലുള്ള
ഇൻകും സയെോർട്ട് യേ ്ളെന്റുകൾ ലഭ്ിക്കുും:
•
•

•

JobSeeker Payment, നിങ്ങൾ 22 ൈ സിനുും Age Pension പ്േോ െിനുും ഇെ ിൽ യജ്ോലി
അയനവഷിക്കുന്ന ആെോളണങ്കിൽ
Youth Allowance, നിങ്ങൾ 24 ൈ സ് അളെങ്കിൽ അതിൽ തോളഴ പ്േോ ൈുെുള്ള ഒരു
ൈിദയോർത്ഥിയ ോ ഓസ്യപ്െലി ൻ അപ്േന്റീയസോ ആളണങ്കിയലോ, അളെങ്കിൽ 21
ൈ സ് അളെങ്കിൽ അതിൽ തോളഴ പ്േോ ൈുെുള്ള യജ്ോലി അയനവഷിക്കുന്ന ആയെോ
ആളണങ്കിയലോ
Parenting Payment, നിങ്ങൾ ഒരു ളെ ി കുട്ടി ുളെ പ്േധോന േരിെോരകനോളണങ്കിൽ.

നിങ്ങൾക്ക് സോപെിക സഹോ ും ആൈശയെുളണ്ടങ്കിൽ, ഒരു ൈരുെോന േിരുണ
യേ ്ളെന്റിനോ ി നിങ്ങെുളെ യ ോൈയത േരിയശോധിക്കോും. നിങ്ങൾക്ക് എരോണ് ലഭ്ിക്കോൻ
സോധയതള ന്ന് അ ി ുന്നതിന്, ഞങ്ങെുളെ COVID-19 യേ ്ളെന്റവൈഡ്
്
ഉേയ ോൈിക്കുക.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/jobseekers സന്ദർശിക്കുക.

Special Benefit
നിങ്ങൾക്ക് െയറ്റളതങ്കിലുും ഇൻകും സയെോർട്ട് യേ ്ളെന്റ ഞങ്ങെിൽ
്
നിന്ന്
ലഭ്ിക്കോതിരിക്കുക ുും, നിങ്ങൾ സോപെിക ബുദ്ധിെുട്ടിലുെോളണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
Special Benefit ലഭ്ിക്കുും.
നിങ്ങൾ െില നി െങ്ങൾ േോലിയക്കണ്ടതുണ്ട്. കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്
servicesaustralia.gov.au/specialbenefit സന്ദർശിക്കുക.

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment ഒരു ഒറ്റെൈണ യേ ്ളെന്റ ആണ്
്
. ഇനിെ
ുന്നൈള െോും നിങ്ങൾ
േോലിക്കുക ോളണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Crisis Payment-ന് യ ോൈയത യനെോും:
•
•
•
•
•

Crisis Payment-ന് അയേക്ഷിയക്കണ്ട സോഹെരയെുണ്ടോകുന്ന ൈിധെിൽ കെുെ
സോപെിക ബുദ്ധിെുട്ടിലോ ിരിക്കുന്നത്
ഒരു ഇൻകും സയെോർട്ട് യേ ്ളെന്റ അളെങ്കിൽ
്
ABSTUDY Living Allowance യനെുന്നയതോ
അളെങ്കിൽ അൈ ലഭ്ിക്കോൻ യ ോൈയത ഉണ്ടോ ിരിക്കുന്നയതോ
ൈെളര ബുദ്ധിെുയട്ട ി ഒരു സോഹെരയും യനരിെുന്നു
നിങ്ങെുളെ അൈകോശൈോദും ഉന്ന ിക്കുയപോൾ ഓസ്യപ്െലി
ിൽ ആ ിരിക്കുക
COVID-19 കോരണും നിങ്ങൾക്ക് അളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ േരിെരിക്കുന്ന ഒരോൾക്ക്
കവോ വന്റൻ അളെങ്കിൽ ളസൽഫ് ഐളസോയലഷൻ ആൈശയെോണ്.
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നിങ്ങൾ ളെ ിും ളെയ്യുന്ന തരെിലുള്ള Crisis Payment-ളന അെിസ്ഥോനെോക്കി നിങ്ങൾ െറ്റ്
യ ോൈയതോ നി െങ്ങെുും േോലിയക്കണ്ടതുണ്ട്. കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്
servicesaustralia.gov.au/crisispayment സന്ദർശിക്കുക.

Child Care Subsidy, Additional Child Care Subsidy
COVID-19 കോരണും നിങ്ങെുളെ കുട്ടിക്ക് വെൽഡ് ളക
ിൽ േളങ്കെുക്കോൻ
കഴി ുന്നിളെങ്കിൽ, നിങ്ങെുളെ ശിശു സുംരക്ഷണ യസൈനൈുെോ ി സുംസോരിക്കണും.
ഏത് കോരണൈശോലുും ഓയരോ ൈർഷൈുും ഒരു കുട്ടിക്ക് 42 അനുൈദനീ
ൈളര നിങ്ങൾക്ക് Child Care Subsidy ലഭ്ിക്കുും.

െോ

അൈധികൾക്ക്

നിങ്ങൾ തോെസിക്കുന്നയതോ അളെങ്കിൽ നിങ്ങെുളെ ശിശു േരിേോലന യസൈനോയെോ
യകോെൺളൈൽെ് പ്േഖ്യോേിച്ച COVID-19 യഹോട്ട്സയ
് േോട്ടിലുള്ള ഒരു പ്േയദശെോളണങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അധിക അൈധികൾ ലഭ്ിക്കുന്നതോണ്. 7 ദിൈസെിൽ കൂെുതൽ ഒരു
പ്േയദശെ് COVID-19 യഹോട്ട്സ്യേോട്ടോ ി പ്േഖ്യോേിച്ചോൽ െോപ്തയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അൈധി
പ്േയ ോജ്നളെെുെോൻ കഴി ൂ. നിങ്ങെുളെ േതിൈ് 42 അനുൈദനീ െോ അൈധികൾ
നിങ്ങൾ ഉേയ ോൈിയക്കണ്ടതിെ. ഈ അൈധികൾ ലഭ്ിക്കോൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുും ളെയയ്യണ്ടതിെ.
നിങ്ങൾക്ക് യ ോൈയത ുളണ്ടങ്കിൽ, അൈ സവ യെൈ ഉേയ ോൈിക്കളെെുന്നതോണ്.
നിലൈിളല യഹോട്ട്സ്യേോട്ടുകെുളെ േട്ടിക
സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങെുളെ പ്േൈർെന സെ

്ക്കോ

ി Department of Health വെബ്സൈറ്റ്

ും അേ്യഡറ്റ് ളെയ്യൽ

ഓയരോ രണ്ടോഴ്െ കൂെുയപോഴുും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്ിക്കുന്ന Child Care Subsidy- ുളെ
െണിക്കൂ ുകെുളെ എണ്ണും നിങ്ങെുും നിങ്ങെുളെ േങ്കോെി ുും ളെയ്യുന്ന പ്േൈർെന
െണിക്കൂ ുകളെ ആപ്ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങെുളെ അുംൈീകൃത പ്േൈർെന
െണിക്കൂ ുകൾ െോ ി ിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് അേ്യഡറ്റ് ളെയ്യുന്നുളൈന്ന് ഉ െോക്കുക.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy സന്ദർശിക്കുക.

Parental Leave Pay, Dad and Partner Pay
Parental Leave Pay അളെങ്കിൽ Dad and Partner Pay ലഭ്ിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ൈർക്ക് ളെസ്റ്റ്
േോലിയക്കണ്ടതുണ്ട്.
COVID-19 നിങ്ങെുളെ ളതോഴിലിളന ബോധിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് JobKeeper Payment
അളെങ്കിൽ COVID-19 Disaster Payment നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ടോകുും. ഈ രണ്ട്
യേ ്ളെന്റുകെുും ൈർക്ക് ളെസ്റ്റിനുള്ള ൈർക്കോ ി കണക്കോക്കളെെുന്നതോണ്.
Parental Leave Pay-ള കു ിച്ച് കൂെുതൽ അ ി ുന്നതിന്,
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions സന്ദർശിക്കുക
Dad and Partner Pay-ള കു ിച്ച് കൂെുതൽ അ ി ുന്നതിന്,
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions സന്ദർശിക്കുക

ളെമ്പ

ി ൈിസ സബ്ക്ലൊസ്
്
ഉെെ

ൾ

നിങ്ങൾ യ ോൈയത ുള്ള ഒരു ൈിസ ിൽ ഓസ്യപ്െലി
ിൽ തോെസിക്കുക ോളണങ്കിൽ,
നിങ്ങളെ േിരുണ ്ക്കുന്നതിന് യേ ള
് െന്റുകെുും യസൈനങ്ങെുും ൈിൈരങ്ങെുും ഞങ്ങൾ
നൽകുന്നുണ്ട്.
060, 070, 309, 449, 785, 786, 790, 820 എന്നീ ളെപ
ി ൈിസ സബ്െോസുകൾക്ക്
ഇനിെ
ുന്നൈ ്ക്ക് യ ോൈയത ഉണ്ടോയ ക്കോും:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/visaholders സന്ദർശിക്കുക.

ഇൻ

ം

ിറപൊർട്ടിംഗ്

ഇൻകും സയെോർട്ടിനുള്ള നിങ്ങെുളെ ളെ ിും ഞങ്ങൾ അുംൈീകരിക്കുയപോൾ,
നിങ്ങെുളെ ുും നിങ്ങെുളെ േങ്കോെി ുളെ ുും ൈരുെോനും നിങ്ങൾ ഞങ്ങയെോെ് േ
ണും.
നിങ്ങൾ അ ത് ളെയ്യുന്നതു ൈളര ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങെുളെ ആദയ യേ ്ളെന്റ നൽകോൻ
്
കഴി ിെ.
ഓയരോ രണ്ടോഴ്ച കൂെുയപോഴുും നിങ്ങെുളെ ുും നിങ്ങെുളെ േങ്കോെി
ആളണങ്കിലുും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ിയെോർട്ട് ളെയ്യണും.
നിങ്ങൾക്ക് ശരി

ോ

ുളെ

ുും ൈരുെോനും $0

തുക നൽകോൻ ഇത് ഞങ്ങളെ അനുൈദിക്കുും.

കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/incomereporting സന്ദർശിക്കുക.

Mutual obligation requirements
യേ ്ളെന്റ ലഭ്ിക്കോൻ
്
നിങ്ങൾ ളെയയ്യണ്ട െില കോരയങ്ങൾ ഇൈ ോണ്. ഞങ്ങൾ ഇൈള
േരസ്േ
 ര ബോധയത അളെങ്കിൽ േങ്കോെിെ ആൈശയകതകൾ എന്ന് ൈിെിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ യേ ്ളെന്റുകെിളലോന്ന് ലഭ്ിക്കുക ോളണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൈ
ഉണ്ടോ ിരിക്കോും:
•
•
•
•

JobSeeker Payment
Parenting Payment
Special Benefit
Youth Allowance as a job seeker.

അേ്യഡറ്റുകൾക്കോ ി servicesaustralia.gov.au/mutualobligation അളെങ്കിൽ നിങ്ങെുളെ myGov
അക്കൗണ്ട് സന്ദർശിക്കുകയ ോ ളെയ്യുക.

നിങ്ങളെ സഹൊയിക്കൊൻ
റസൈനങ്ങൾ

ഴിയുന്ന െറ്റ് സറപൊർട്ട്

Payment and Service Finder
നിങ്ങെുളെ പ്േോയദശിക യെഖ്ല ിളല Payment and Service Finder ആൻഡ് സർൈീസ്
വഫൻഡർ ഉേയ ോൈിക്കുക. ഇതിൽ കൗൺസിലിുംൈുും െോനസികോയരോൈയ യസൈനങ്ങെുും
ഉൾളെെുെോും.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/servicefinder സന്ദർശിക്കുക.
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കുെുുംബ കലഹൈുും ൈോർഹിക േീഡനൈുും
നിങ്ങൾ കുെുുംബ കലഹൈുും ൈോർഹിക േീഡനൈുും യനരിെുക ോളണങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളെ സഹോ ിക്കോൻ കഴി ുും. ഞങ്ങൾ ൈിൈരങ്ങെുും േിരുണ ുും ഫ ലുകെുും
നൽകുന്നു.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/domesticviolence സന്ദർശിക്കുക.

യസോഷയൽ ൈർക്ക് യസൈനങ്ങൾ
പ്ഹസവകോല കൗൺസിലിുംൈ്, ൈിൈരങ്ങൾ, ഫ ലുകൾ എന്നിൈ നൽകി ഞങ്ങെുളെ
യസോഷയൽ ൈർക്ക് യസൈനങ്ങൾ ആെുകളെ സഹോ ിക്കുന്നു.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/socialwork സന്ദർശിക്കുക

Financial Information Service (സോപെിക യസൈന ൈിൈരും(
സോപെിക കോരയങ്ങെിൽ നിങ്ങളെ സഹോ ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗജ്നയ യസൈനും. ഈ
യസൈനും ആക്സസ് ളെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഉേയഭ്ോക്തോൈോയകണ്ടതിെ.
കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/fis സന്ദർശിക്കുക.

ൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്
•

നിങ്ങെുളെ േതിൈ് യേ ്ളെന്റ വലനിയലക്ക്
്
ൈിെിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദവിഭ്ോഷിള
ആൈശയെുളണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അ ി ിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഒരോളെ സൗജ്നയെോ ി
ഏർെോെോക്കുന്നതോണ്. ഞങ്ങെുളെ യഫോൺ നപ ുകെുളെ ഒരു ലിസ്റ്റിന്
servicesaustralia.gov.au/phoneus സന്ദർശിക്കുക.

•

ളസന്റർലിങ്ക് യേ ്ളെന്റുകളെ ുും യസൈനങ്ങളെ ുും കു ിച്ച് നിങ്ങെുളെ ഭ്ോഷ
ഞങ്ങെുെോ ി സുംസോരിക്കോൻ 131 202 എന്ന നപ ിൽ ൈിെിക്കുക.

•

Medicare-നോ ി 132 011 എന്നതിലുും Child Support-നോ ി 131 272 എന്നതിലുും
ൈിെിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദവിഭ്ോഷിള ആൈശയെുളണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങളെ
അ ി ിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഒരോളെ സൗജ്നയെോ ി ഏർെോെോക്കുന്നതോണ്.

•

ഇുംഗ്ലീഷിലുള്ള കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/covid19
സന്ദർശിക്കുക.

•

നിങ്ങെുളെ ഭ്ോഷ ിൽ ൈിൈരങ്ങൾ ൈോ ിക്കുന്നതിയനോ, യകൾക്കുന്നതിയനോ,
കോണുന്നതിയനോ, servicesaustralia.gov.au/yourlanguage സന്ദർശിക്കുക.

•

െില ഭ്ോഷകെിൽ ഓൺവലൻ യസൈനങ്ങൾ സൃഷ്െിക്കുന്നതിനുും ലിങ്ക്
ളെയ്യുന്നതിനുെുള്ള സഹോ െിന് servicesaustralia.gov.au/mygovguides
സന്ദർശിക്കുക.

ിൽ

നിങ്ങെുളെ യഹോും യഫോണിൽ നിന്ന് ‘13’നപ ുകെിയലക്കുള്ള യകോെുകൾക്ക് നിങ്ങെുളെ
യഫോൺ ദോതോൈ് ഒരു നിശ്ചിത നിരക്ക് ഈെോക്കിയ ക്കോും. ഇത് ഓസ്യ
 പ്െലി
ിൽ എൈിളെ
നിന്നോളണങ്കിലുും നിങ്ങെുളെ യഫോൺ ദോതോൈിളന ആപ്ശ ിച്ച് നിരക്ക് ൈയതയോസളെെോും.
നിങ്ങെുളെ യഹോും യഫോണിൽ നിന്നുും ‘1800’നപ ുകെിയലക്കുള്ള യകോെുകൾ
സൗജ്നയെോണ്. യഫോൺ ദോതോക്കൾ നിങ്ങെുളെ യകോൾ സെ ും യരഖ്ളെെുെുക ുും,
നിങ്ങൾ ഒരു േബ്ലിക്ക് അളെങ്കിൽ ളെോവബൽ യഫോണിൽ നിന്ന് ൈിെിക്കുക ോളണങ്കിൽ
നിങ്ങെിൽ നിന്ന് ഉ ർന്ന നിരക്ക് ഈെോക്കുക ുും ളെയ്യുും.
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നിരോകരണും
ഈ പ്േസിദ്ധീകരണെിൽ അെങ്ങി ിരിക്കുന്ന ൈിൈരങ്ങൾ യേ ്ളെന്റുകൾക്കുും
യസൈനങ്ങൾക്കുെുള്ള ഒരു വൈഡ് െോപ്തെോണ്, 2021 ഒക്യെോബർ 6 എന്ന തീ തി
അനുസരിച്ച് ഇത് ശരി ോണ്. ഏറ്റൈുും േുതി ൈിൈരങ്ങൾക്കോ ി ഞങ്ങെുളെ ളൈബ്വസറ്റ്
േരിയശോധിക്കുക. നിങ്ങെുളെ പ്േയതയക സോഹെരയങ്ങളെ അെിസ്ഥോനെോക്കി ഒരു
യേ ്ളെന്റിന് അയേക്ഷിക്കണയെോ എന്ന് തീരുെോനിയക്കണ്ടത് നിങ്ങെുളെ
ഉെരൈോദിെെോണ്.
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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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