အကယ်၍ သင် ကို ရို နာဗို င််းရပ်စ် (COVID-19) ရရာဂါရ ကာင် ထခို က်ခံရလျှင်
အကယ်၍ သင်နှင်သင်မိသာားစု သည် ကို ရို နာဗို င်ားရပ်စ်ရရာဂါရ ကာင် ထိ ခိုက်ခံရလျှင် သင်အာား ကူ ညီ ရပားနို င်သည်
ရထာက်ပံရ ကားရငွေ မ ာား ကျွန်ုပ်တိုတွေ င် ရှိပါသည်။ သင်အတွေ က် မည်သည်ရထာက်ပံရ ကားရငွေ က သင်ရတာ်ရ ကာင်ား
စစ်ရ ားရန် ကျွန်ုပ်တို၏ ရထာက်ပံရ ကားရပားသည်လမ်ားညွှ န်ကို အသံု ားပပနို င်သည်။ ဝက်ဘ် ို က်
servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။
သင် ရထာက်ပံရ ကား အမ ာားစု ကို အွေ န်လိုင်ားမှ တစ် င် ရလျှာက်ထာားရတာင်ားခံ နို င်သည်။ အွေ န်လိုင်ားမှ
ရလျှာက်ထာားရတာင်ားခံ ရန်အတွေ က် Centrelink ကို ခ တ
ိ ် က်ထာားသည် myGov စာရင်ား သင်တွေင်ရှိရန် လို အပ်သည်။
အကယ်၍ သင်တွေင် myGov စာရင်ား မရှိလျှင် စာရင်ားတစ်ခုကို ဝက်ဘ် ို က် my.gov.au တွေ င် ဖွေ င်ပါ။
သင်၏ myGov စာရင်ားကို ဖွေ င်ခခင်ားအကူ အညီ အတွေ က် ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/mygovguides
တွေ င် ကည်ပါ။

COVID-19 Disaster Payment
၎င်ားမှ ာ COVID-19 နှ င်ပတ်သက်ပပီ ား ခပည်နယ် သို မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ရခမ အမ ာားခပည်သူက န်ားမာရရား အမိ န် ရ ကာင်
အလု ပ်လုပ်ပပီ ားဝင်ရငွေ မရှာနို င်ရသာသူ မ ာားအတွေ က် ကူ ညီ ရန်အတွေ က် ရပားသည်ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ခဖစ်သည်။ ၎င်ားအမိ န် တွေင်
ပိ တ်သိမ်ားခခင်ား၊ ရရာဂါအခဖစ်မ ာားရာရနရာ သို မဟု တ် လှု ပ်ရှာားသွေ ာားလာမှု ကန် သတ်ခ က်မ ာား ပါဝင်နိုင်သည်။
သင်ခပည်နယ် သို မဟု တ် အု ပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ရခမတွေ င် အသက် ၁၆ နှ စ် သို မဟု တ် အထက်အရွေယ်လူမ ာား၏ ၇၀ ရာခို င်နှုန်ားမှ ာ
COVID-19 ကာကွေ ယ်ရ ား နှ စ်ကကိ မ်ခဖင် အခပည်အစံု ထို ားပပီ ားသွေ ာားပါက အလို အရလ ာက်ရပားသည်ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ကို
ရပ် ို င်ားပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည် လှု ပ်ရှာားသွေ ာားလာမှု ို င်ရာကန် သတ်ခ က်မ ာားနှ င် ပိ တ်မိရနရသားလျှင် သင်အရနခဖင် အပတ်စဉ်
ရထာက်ပံရ ကားအတွေ က် ခပန််လည်ရလျှာက်ထာားရန် လို အပ်ပါမည် သို မှ သာ ကျွန်ုပ်တို သင် ရထို က်ရနရသားသည်ကို
သိ မည်ခဖစ်သည်။
သင်ခပည်နယ် သို မဟု တ် အု ပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ရခမတွေ င် ကာကွေ ယ်ရ ားအခပည်အစံု ထို ားပပီ ားသူ ၈၀ ရာခို င်နှုန်ားရရာက်ရှိပပီ ားရနာက် သင်
ရထို က်ရနရသားလျှင် ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ကို နှ စ်ပတ်အတွေ င်ား ရလ ာက သွေ ာားပါလိ မ်မည်။
မည်မျှရထာက်ပံရ ကား သင် ရမည်မှာ သင်အရခခအရနအရပေါ် မူ တည်ပါလိ မ်မည်။ ရလျှာက်ထာားရတာင်ားခံ ခခင်ား မပပမီ သင်
ရထို က်ခွေင်သတ်မှတ်ခ က်မ ာားနှ င်ကိုက်ညီသည် ဟု တ်/မဟု တ် စစ်ရ ားပါ။
သစရ တားလ နို င်ငံ ရနထို င်သူမ ာားသည် အွေ န်လိုင်ားမှ ရလျှာက်ထာားရမည်ခဖစ်သည်၊ ၎င်ားသည် အခမန် ု ံ ားနှ င် အရို ားစင်ား ု ံ ား
နည်ားလမ်ားခဖစ်ပါသည်။ အလု ပ်လုပ်ကိုင်ခွေင်ရှိရသာ ဗီ ဇာ ကို င်ရ ာင်ထာားသူ မ ာားသည် Emergency information line
180 22 66 ကို ဖုန်ား က်ရမည်ခဖစ်သည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
တွေ င် ကည်ပါ။

If you are affected by coronavirus (COVID-19) - 09102021 - Burmese

Pandemic Leave Disaster Payment
အကယ်၍ သင် ရအာက်ပါကိ စစရပ်မ ာားရ ကာင် ဝင်ရငွေ မရှာနို င်ပါက ကူ ညီ ရန်ရပားသည် တစ်လု ံ ားတစ်ခဲတည်ား
ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ခဖစ်သည်•

COVID-19 ရ ကာင် သင်အာား သီ ားသီ ားခခာားခခာားရနခို ိ င်ားသည် သို မဟု တ် ကွေ ာရင်တင်ားလု ပ်၍ရနခို င်ားသည်

•

COVID-19 ရရာဂါရှိသည် တစ်စု ံ တစ်ဦားအာား သင် ရစာင်ရရှာက်ရပားရနရသည်။

အကယ်၍ ရထို က်ခွေင်နှင်ကိုက်ညီလျှင် သင်သည် သင် သီ ားသီ ားခခာားခခာားရနသည်၊ ကွေ ာရင်တင်ားလု ပ်၍ရနသည် သို မဟု တ်
COVID-19 ရရာဂါရှိသည် တစ်စု ံ တစ်ဦားအာား ရစာင်ရရှာက်ရပားရနရသည် ကာလ 14 ရက်စီအတွေ က် ရ ေါ်လာ $1500
ရပါလိ မ်မည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment
တွေ င် ကည်ပါ။

ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ က်းရငွေ
အကယ်၍ သင် ရငွေရ ကားအကူ အညီ လိုအပ်လျှင် ရအာက်ပါ ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ ကားမ ာား သင် ရရကာင်ား ရနို င်ပါသည်•

JobSeeker Payment - အကယ်၍ သင် အသက် 22 နှ စ်နှင် Age Pension အသက်အရွေယ် အ ကာား ခဖစ်ပပီ ား
အလု ပ်ရှာရဖွေ ရနသူ ခဖစ်လျှင်

•

Youth Allowance - အကယ်၍ သင် အသက် 24 နှ စ် သို မဟု တ် ရအာက် အရွေယ်ခဖစ်ပပီ ား ရက ာင်ားသာား သို မဟု တ်
သစရ တားလ န်ား အလု ပ်သင် တစ်ဦားခဖစ်လျှင် သို မဟု တ် အသက် 21 နှ စ် သို မဟု တ် ရအာက် အရွေယ်ခဖစ်ပပီ ား
အလု ပ်ရှာရဖွေ ရနသူ ခဖစ်လျှင်

•

Parenting Payment - အကယ်၍ သင်သည် ငယ်ရွေယ်သည်ကရလားတစ်ဦားအာား အဓိ က
ရစာင်ရရှာက်ရပားသူ ခဖစ်လျှင်။

အကယ်၍ သင် ရငွေရ ကားပံ ပို ားမှု လို အပ်လျှင် ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ ကားရငွေ အတွေ က် သင်၏ ရထို က်ခွေင်ကို သင်
စစ်ရ ားနို င်သည်။ သင် မည်သည်ရထာက်ပံရ ကားကို ရရှိနိုင်ရ ကာင်ား သိ ရှိရန် ကျွန်ုပ်တို၏ COVID-19
ရထာက်ပံရ ကားလမ်ားညွှ န်ကို အသံု ားပပပါ။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/jobseekers တွေ င် ကည်ပါ။

Special Benefit
အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တိုထံ မှ အခခာား ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ ကား တစ်စု ံ တစ်ရာကို မရနို င်ပပီ ား သင် ရငွေရ ကား
အလွေ န်အခက်အခဲ ခဖစ်ရနလျှင် သင် Special Benefit ကို ရရကာင်ားရနို င်သည်။
သင် စည်ားမ ဉ်ားအခ ိျု နှ င်ကိုက်ညီရန် လို အပ်သည်။ ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က်
servicesaustralia.gov.au/specialbenefit တွေ င် ကည်ပါ။

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment သည် တစ်ကကိ မ်တည်ားရပားသည် ရထာက်ပံရ ကားခဖစ်သည်။ အကယ်၍ ရအာက်ပါ သတ်မှတ်ခ က်
အာားလံု ားနှ င်ကိုက်ညီလျှင် သင် Crisis Payment ကို ရရကာင်ား ရနို င်သည်•

Crisis Payment အတွေ က်

•

ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ ကား သို မဟု တ် ABSTUDY Living Allowance ရရှိလျှင် သို မဟု တ်
ရရန်ရထို က်ခွေင်သတ်မှတ်ခ က်မ ာားနှ င်ကိုက်ညီလျှင်

ို ားဝါားလွေ န်ားသည် ရငွေ ရ ကားအခက်အခဲ ကကံ ရတွေ ရနရလျှင်
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•

လွေ န်ကဲရသာ အရခခအရနတစ်ရပ်ကို ကကံ ရတွေ ရနရလျှင်

•

သင်၏ရတာင်ားခံ ခ က်ကို သင် တင်သွေင်ားစဉ် သစရ တားလ နို င်ငံ၌ ရှိရနလျှင်

•

သင် သို မဟု တ် သင်ရစာင်ရရှာက်ရပားရနရသည်သူ တစ်ဦားသည် COVID-19 ရ ကာင် ကွေ ာရင်တင်ားလု ပ်၍
ရနရန်လိုအပ်လျှင် သို မဟု တ် ကို ယ်တိုင်သီားသီ ားခခာားခခာားရနရန်လိုအပ်လျှင်။

သင် ရတာင်ားခံ သည် Crisis Payment ၏ အမ ိျုားအစာားအရပေါ်အရခခခံ ၍ အခခာားရသာ ရထို က်ခွေင်
စည်ားမ ဉ်ားမ ာားနှ င်ကိုက်ညီရန်လည်ား လို အပ်ပါသည်။ ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က်
servicesaustralia.gov.au/crisispayment တွေ င် ကည်ပါ။

Child Care Subsidy and Additional Child Care Subsidy
အကယ်၍ သင်ကရလားသည် COVID-19 ရ ကာင် ကရလားထိ န်ားရက ာင်ား မတက်နိုင်လျှင် သင်ကရလားထိ န်ားရက ာင်ားနှ င် သင်
စကာားရခပာ ို သင်သည်။
သင်သည် ကရလားထိ န်ား စို က်ရပားရငွေ ကို မည်သည်အရ ကာင်ားရင်ားရ ကာင်မ ို ကရလားတစ်ဦားလျှင် ခွေ င်ပပထာားရသာ
ပ က်ကွေက်မှုရပါင်ား ၄၂ အထိ Child Care Subsidy ရနို င်သည်။
အကယ်၍ သင်ရနထို င်သည်ရနရာ သို မဟု တ် သင်ကရလားထိ န်ားရက ာင်ားရနရာမှ ာ ခပည်ရထာင်စု ရ ကညာထာားသည်
COVID-19 အခဖစ်မ ာားရနရာတွေ င်ခဖစ်လျှင် သင် ရနာက်ထပ် ပ က်ကွေက်မှုမ ာား ရရှိနိုင်သည်။ ဤပ က်ကွေက်မှုမ ာားကို
အကယ်၍ COVID-19 အခဖစ်မ ာားရာရနရာအခဖစ် ရ ကညာခ က်မှာ ရ ၇ ရက်ထက်ရက ာ်မှသာလျှင် ရရှိနိုင်မည်ခဖစ်သည်။
သင်အရနခဖင် သင်၏ ပံု မှ န် ခွေ င်ပပထာားရသာ ပ က်ကွေက်မှု ၄၂ ကို သံု ားရန် မလို အပ်ပါ။ ဤပ က်ကွေက်မှုမ ာားကို ရရန် သင်
မည်သည်အရာမျှလုပ်ရန် မလို အပ်ပါ။ အကယ်၍ သင် ရထို က်လျှင် ၎င်ားတို မှ ာ အလို အရလ ာက် သက် ို င်ပါလိ မ်မည်။
လက်ရှိ ရရာဂါအခဖစ်မ ာားသည်ရနရာမ ာား စာရင်ားတစ်ခုကို Department of Health website တွေ င် ကည်ပါ။

သင်၏ စာသင်/အလု ပ်ရှာ အခ ိန်နာရီ မ ာားကို အရှိအတို င်ားမှ တ်တမ်ားတင်ခခင်ား
သင် နှ စ်ပတ်တစ်ခါ ရနို င်သည် Child Care Subsidy အခ ိန်နာရီ အရရအတွေ က်မှာ သင်နှင် သင် ကင်ရဖာ်ဖက်
စာသင်/အလု ပ်ရှာသည် အခ ိန်နာရီ မ ာားအရပေါ် မူ တည်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ အသိ အမှ တ်ပပထာားသည်
စာသင်/အလု ပ်ရှာကိ စစ ရခပာင်ားလဲ ခဲလျှင် ၎င်ားကို သင် အရှိအတို င်ားခပင် င်ရန် ရသခ ာရစပါ။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

Parental Leave Pay နှ င် Dad and Partner Pay
Parental Leave Pay သို မဟု တ် Dad and Partner Pay ရရှိရန် သင်သည် အလု ပ်စစ်ရ ားခ က်နှင်ကိုက်ညီရန်
လို အပ်သည်။
အကယ်၍ သင်အလု ပ်အကို င်မှာ COVID-19 ရ ကာင်ထိခိုက်လျှင် သင်အရနခဖင် JobKeeper Payment သို မဟု တ်
COVID-19 Disaster Payment ကို ရရှိခဲပပီ ားရကာင်ား ရရှိခဲနို င်သည်။ ဤရငွေ နှ စ်မ ိျုားလံု ားမှ ာ
အလု ပ်စစ်ရ ားခ က်အတွေ က်အလု ပ်အခဖစ် အက ံျုားဝင်ပါသည်။
Parental Leave Pay နှ င်ပတ်သက်ပပီ ား ပို မို ရသာအခ က်အလက်မ ာားအတွေ က် ဝက်ဘ် ို က်တွေင် ကည်ပါservicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions
Dad and Partner Pay နှ င်ပတ်သက်ပပီ ား ပို မို ရသာအခ က်အလက်မ ာားအတွေ က် ဝက်ဘ် ို က်တွေင် ကည်ပါservicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions
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ယာယီ ဗီ ဇာ အတန််းစာ်းခွေ ွဲ ကို င်ရ ာင်ထာ်းသူ မ ာ်း
အကယ်၍ သင်သည် သစရ တားလ နို င်ငံ၌ သတ်မှတ်ခ က်နှင်ညီညွေတ်သည်ဗီဇာခဖင် ရနထို င်ရနလျှင် သင်အာား ကူ ညီ ပံပို ားရန်
ရထာက်ပံရ ကားမ ာား၊ ဝန်ရ ာင်မှုမ ာားနှ င် သတင်ားအခ က်အလက်မ ာား ကျွန်ုပ်တိုတွေ င် ရှိပါသည်။
ယာယီ ဗီဇာ အတန်ားစာားခွေဲ မ ာားခဖစ်သည် 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 နှ င် 820 တို သည် ရအာက်ပါ
ရထာက်ပံရ ကားမ ာားကို ရထို က်နိုင်သည်• 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။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/visaholders တွေ င် ကည်ပါ

ဝင်ရငွေ အစီ အရင်ခံခခင််း
ဝင်ရငွေ အကူ ရထာက်ပံရ ကားအတွေ က် သင် ရတာင်ားခံ ခ က်ကို ကျွန်ုပ်တို အတည်ပပသည်အခါ သင်နှင် သင် ကင်ရဖာ်ဖက်၏
ဝင်ရငွေကို သင် ကျွန်ုပ်တိုအာား ရခပာခပရမည်ခဖစ်သည်။ သင် မရခပာခပမခ င်ား သင်၏ ပထမဦား ု ံ ားအကကိ မ် ရထာက်ပံရ ကားကို
ကျွန်ုပ်တို မရပားနို င်ပါ။
သင်နှင် သင် ကင်ရဖာ်ဖက်၏ ဝင်ရငွေ ကိုလည်ား နှ စ်ပတ်တိုင်ား ဝင်ရငွေ မှာ $0 ခဖစ်သည်တိုင် သင် ကျွန်ုပ်တိုအာား
သတင်ားပို ရမည်။
ဤသို လု ပ်ခခင်ားရ ကာင် ကျွန်ုပ်တို သင်အာား မှ န်ကန်ရသာ ရငွေ ပမာဏကို ရပားနို င်သည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/incomereporting တွေ င် ကည်ပါ

Mutual obligation requirements
ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ကို
က်လက် ရရှိရနရန် သင် လု ပ်ရမည် အရာမ ာားရှိသည်။ ဤအရာမ ာားကို နှ စ်ဖက် တာဝန် သို မဟု တ်
ပါဝင်လုပ်ရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ာားဟု ကျွန်ုပ်တို ရခေါ်သည်။ အကယ်၍ သင် ရအာက်ပါ ရထာက်ပံရ ကားမ ာားအနက် တစ်ခုကို
ရရှိရနလျှင် သင်တွေင် ၎င်ားတာဝန် ရှိရကာင်ားရှိနိုင်သည်•

JobKeeper Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance for job seekers။

ရနာက် ု ံ ားရပေါ် သတင်ားမ ာားကို servicesaustralia.gov.au/mutualobligation သို မဟု တ် သင်၏ myGov စာရင်ားတွေ င်
ကည်ပါ။
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သင်အာ်း ကူ ညီ ရပ်းနို င်သည် အခခာ်း ပံ ပို ်း ဝန်ရ ာင်ဌာနမ ာ်း
Payment and Service Finder
သင် ရ သနယ်ရခမတွေ င်ားရှိ ပံ ပို ား ဝန်ရ ာင်ဌာနမ ာားကို ရှာရန် Payment and Service Finder ကို အသံု ားပပပါ။ ၎င်ားတွေ င်
နှ စ်သိမ်ရ ွေ ားရနွေားရပားခခင်ားနှ င် စိ တ်ပိုင်ား ို င်ရာ က န်ားမာရရား ဝန်ရ ာင်မှုမ ာား ပါဝင်ဝင်နိုင်သည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/servicefinder တွေ င် ကည်ပါ။

မိ သာားစု နှ င် အိ မ်တွေင်ား အ ကမ်ားဖက်မှု
အကယ်၍ မိ သာားစု နှ င် အိ မ်တွေင်ား အ ကမ်ားဖက်မှုရ ကာင် သင် ထိ ခိုက်ခံရလျှင် ကျွန်ုပ်တို ကူ ညီ ရပားနို င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို
သတင်ားအခ က်အလက်၊ ပံ ပို ားမှု နှင် လွှဲ ပိုလွှ ာမ ာား လု ပ်ရပားသည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာ အခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/domesticviolence တွေ င် ကည်ပါ။

လူ မှု ရရားကိ စစ အလု ပ် ဝန်ရ ာင်ဌာနမ ာား
ကျွန်ုပ်တို၏ လူ မှု ရရားလု ပ်သာားမ ာားသည် လူ မ ာားအာား အခ ိန်တို-ကာလ နှ စ်သိမ်ရ ွေ ားရနွေားရပားခခင်ား၊
သတင်ားအခ က်အလက်ရပားခခင်ားနှ င် ပံ ပို ား ဝန်ရ ာင်ဌာနမ ာားသို လွှဲ ပိုစာ ပို ရပားခခင်ားတို ကို ရ ာင်ရွေက်ရပားသည်။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/socialwork တွေ င် ကည်ပါ။

Financial Information Service
ရငွေ ရ ကား ို င်ရာကိ စစမ ာားနှ င်ပတ်သက်ပပီ ား သင်အာား ကူ ညီ ရန် အခမဲ ဝန်ရ ာင်မှုခဖစ်သည်။ ဤဝန်ရ ာင်မှုကို ရယူ ရန်
သင်အရနခဖင် ရဖာက်သည်တစ်ဦား ခဖစ်ရန်မလို ပါ။
ပို မို သိ ရှိလိုရသာအခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/fis တွေ င် ကည်ပါ။

ပို မို သရှလို ရသာ အခ က်အလက်မ ာ်းအတွေ က်
•

သင် စကာားခပန်တစ်ဦား လို အပ်လျှင် သင်၏ ရထာက်ပံရ ကားအတွေ က် ပံု မှ န် က်ရနက ဖုန်ားနံ ပါတ်ကို က်ပပီ ား
ကျွန်ုပ်တိုအာား အသိ ရပားပါ။ ကျွန်ုပ်တို စကာားခပန်တစ်ဦားကို အခမဲ စီ စဉ်ရပားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို ဖုန်ားနံ ပါတ်မ ာား၏
စာရင်ားတစ်ခုကို servicesaustralia.gov.au/phoneus တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

•

Centrelink ရထာက်ပံရ ကားရငွေမ ာားနှ င်ဝန်ရ ာင်မှုတိုနှ င်ပတ်သက်၍ သင်ဘာသာစကာားခဖင် ကျွန်ုပ်တိုအာား
ရခပာ ို ရန် ဖုန်ား 131 202 ကို ရခေါ်ပါ။

•

Medicare အတွေ က် ဖုန်ား 132 011 ကို ရခေါ်ပါ၊ Child Support အတွေ က် ဖုန်ား 131 272 ကို ရခေါ်ပါ။ သင်
စကာားခပန်လိုအပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တိုကို အသိ ရပားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို စကာားခပန်တစ်ဦားကို အခမဲ ရခေါ်ရပားပါမည်။

•

အဂဂ လိ ပ်ဘာသာစကာားခဖင် ပို မို သိ ရှိလိုရသာ အခ က်အလက်မ ာားကို ဝက်ဘ် ို က်
servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ င် ကည်ပါ။

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ဝင်ရရာက်ပါ၊ ၄င်ားတွေ င် သင်သည် အခ က်အလက်မ ာားကို သင်
ဘာသာစကာားခဖင် ဖတ်နိုင်သည်၊ နာားရထာင်နိုင်သည် သို မဟု တ် ဗီ ီယို ကည်နို င်ပါသည်။
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•

အွေ န်လိုင်ား ဝန်ရ ာင်မှုမ ာားကို အခ ိျု ဘာသာစကာားမ ာားခဖင် ဖွေ င်လှစ်ခခင်ားနှ င်ခ တ
ိ ် က်ခခင်ားတို နှ င်ပတ်သက်၍
အကူ အညီ အတွေ က် ဝက်ဘ် ို က် servicesaustralia.gov.au/mygovguides တွေ င် ကည်ရှု ပါ။

သင် ဖုန်ားကမပ ဏီသည် သင်အိမ်ဖုန်ားမှ ‘13’ နံ ပါတ်မ ာားသို ဖုန်ားရခေါ်မှု မ ာားအတွေ က် ပံု ရသနှု န်ားခဖင် သင်အာား အခရ ကား
က ခံ ရစနို င်သည်။ ၎င်ားသည် သစရ တားလ နို င်ငံ မည်သည် ရနရာမှ မ ို ခဖစ်ပပီ ား နှု န်ားထာားမှ ာ သင် ဖုန်ားကု မပ ဏီအရပေါ်
မူ တည်ပပီ ား ကွေဲ ခပာားခခာားနာားနို င်သည်။ သင်အိမ်ကကိ ားဖုန်ားမှ ‘1800’ ဖုန်ားနံ ပါတ်မ ာားသို ရခေါ်ရသာ ဖုန်ားရခေါ်ခမ ာားမှ ာ
အခမဲ ခဖစ်သည်။ အကယ်၍ သင် အမ ာားခပည်သူဖုန်ား သို မဟု တ် မို ဘို င်ားဖုန်ားမှ ဖုန်ားရခေါ်လျှင် ဖုန်ားကု မပ ဏီမ ာားသည် သင်
ဖုန်ားရခေါ်မှု ကို အခ ိန်တိုင်ားထာားနို င်ပပီ ား ပို မို ကကီ ားခမင်သည်နှုန်ားခဖင် အခရ ကား ရတာင်ားခံ နို င်သည်။
တာဝန်မယူ ခငင်ား ို ခ က်
ဤထု တ်ရဝစာရစာင်ပါ အခ က်အလက်မ ာားသည် ရထာက်ပံရ ကားရငွေ မ ာားနှ င်ဝန်ရ ာင်မှုမ ာားအတွေ က်သာ လမ်ားညွှ န်
တစ်ခုခဖစ်ပပီ ား 2021 ခုနှ စ် ရအာက်တိုဘာလ ၆ ရက်ရန အထိ မှ န်ကန်သည်။ ရက ားဇူ ားပပ၍ ကျွန်ုပ်တို၏ ဝက်ဘ် ို က်ကို
လက်ရှိအခဖစ် ု ံ ား အခ က်အလက်မ ာားအတွေ က် စစ်ရ ားပါ။ သင်၏ သီ ားခခာား အရခခအရနမ ာားအရပေါ်မူ တည်ပပီ ား
ရထာက်ပံရ ကားရငွေ ရလျှာက်ထာားရန် လို မလို ု ံ ားခဖတ်ရန်မှာ သင်၏ တာဝန်ခဖစ်သည်။
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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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