Coronavirus COVID-19 හ ේතුහෙන් ඔබට බලපෑමක් ඇතිවී
තිහේනම්
ඔබ හ ෝ ඔබහේ පවුහේ අය ට Coronavirus හ ේතුහෙන් බලපෑමකට ලක්වී ඇතිනම් ඔබට උපකාර කළ
ැකි හෙීම් ඇත. ඔබට සුදුසු හෙීම් හමානොද යන්න හ ායා බැලීම ඳ ා අපහේ හෙීම් මාරහෙෝපහේශය
උපහයෝගී කර ෙත ැක. servicesaustralia.gov.au/covid19 හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න.
හබාහ ෝමයක්ව හෙීම් මාරෙ ේථෙ ලබා ෙත ැකිය. මාරෙ ේථෙ ඉේුම් කිරීම ඳ ා , ඔබට Centrelink මඟ
ම්බන්ධ වුණු myGov ගිණුමක්ව තිබිය යුතුය.
ඔබට myGov ගිණුමක්ව නැතිනම්, my.gov.au හෙබ් අඩවිය හෙත හො ේ ගිණුමක්ව විෙෘත කරන්න.
ඔබහේ myGov ගිණුම විෙෘත කිරීම ඳ ා servicesaustralia.gov.au/mygovguides හෙබ් අඩවිය හෙත
පිවිහ න්න.

COVID-19 Disaster Payment
හමය ප්රාන්තයක හ ෝ හටරිටරියක COVID-19 ම ජන හ ෞඛ්යය නිහයෝෙයක්ව හ ේතුහෙන් ෙැඩ කිරීමට
ආදායමක්ව ඉපයීමට හනා ැකිවූ අය ඳ ා එකෙර ලබා හදන හෙීමකි. හමයට හලාක්වඩවුන් එකක්ව,
හ ාට ේහපාට එකක්ව හ ෝ ංචරණ සීමාෙක්ව ඇතුලත් විය ැකිය.
ඔබහේ ප්රාන්තහේ හ ෝ හටරිටරිහේ සිටින ෙය අවුරුදු 16
ඊට ෙැඩි අයහෙන් 70% ක්ව COVID-19 එන්නත්
මාත්රා හදකම ලබාෙත් පසු ේෙයංක්වරීයෙ කරනු ලබන හෙීම නෙතිනු ඇත.
ඔබහේ ප්රාන්තහේ හ ෝ හටරිටරිහේ ම්ූරණහයන් එන්නත් ලබා ඇති අයහේ ංඛ්යාෙ 80% ට ඉලක්වකය
ළඟාවූ විට, ඔබට තෙ දුරටත් සුදුසුකම් තිහබ්නම්, ති 2 ක්ව පුරා හෙීම අඩුී යයි.
ඔබට ලැහබන ප්රමාණය ඔබහේ තත්ෙය අනුෙ තීරණයහේ. ඉේලීම ඉදිරිපත් කිරීමට හපර, ඔබට සුදුසුකම් ඇතිද
යන්න හ ායා බලන්න.
ඕ ේහේලියානු ෙැසියන් ඉේලීම මාරෙ ේථෙ ඉදිරිපත් කල යුතු අතර හේෙෙත්ම

රළම ආකාරය හමයහේ.

රැකියා කිරීම ඳ ා ී ා බලපත්ර ඇති අය විසින් දුරකථන අංක 180 22 66 ඔ ේහ ේ Emergency information
line අමතන්න.
ෙැඩිදුර වි ේතර
පිවිහ න්න

ඳ ා servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment හෙබ් අඩවිය හෙත

Pandemic Leave Disaster Payment
ප ත හ ේතු නි ා ඔබට ආදායමක්ව ඉපයිය හනා ැකි නම්, එකෙර කරන හෙීමක්වඃ
•

COVID-19 හ ේතුහෙන් ේෙයං හුහදකලා හ ෝ නිහරෝධායනයවු සිටීනම්

•

COVID-19 හ ේතුහෙන් ඔබ යම් අහයකු රැක බලා ෙන්හන් නම්.

ඔබට සුදුසුකම් ඇතිනම්, ඔබ ේෙයං හුහදකලා, නිහරෝධායනය හ ෝ COVID-19 ඇති යම් අහයකු රැක බලා
ෙන්හන් නම්, ඔබට ෑම දින 14 ක කාලයක්ව ඳ ාම $1,500 ක්ව ලැහබ්.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment හෙබ් අඩවිය හෙත
පිවිහ න්න

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

ආදායම් උපකාර හෙවීම (Income support payment)
ඔබට මූලය උපකාර අෙශය නම්, ප ත ආකාරහේ ආදායම් උපකාර හෙීම් ලබා ෙත ැකිය:
•

ඔබ ෙය අවුරුදු 22
JobSeeker Payment

•

ඔබ ෙය 24 හ ෝ ඊට අඩුනම්
ශිෂ්යහයක්ව හ ෝ ඕ ේහේලියානු ආධුනිකහයකු නම් හ ෝ ෙය 21 ට
ෙඩා අඩුනම්
රැකියාෙක්ව හ ායමින් සිටී නම්, Youth Allowance

•

ඔබ බාල ෙය ේ දරුහෙකුහේ ප්රධාන රැකබලා ෙන්නා අය නම්, Parenting Payment.

Age Pension ෙය

අතර සිටී නම්

රැකියාෙක්ව හ ායමින් සිටීනම්,

ඔබට මූලය උපකාර අෙශය නම්, ආදායම් උපකාර හෙීම් ම්බන්ධ ඔබට ඇති සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බැලිය
ැකිය. ඔබට ලබාෙත ැකි උපකාර හ ායා ෙැනීම ඳ ා අපහේ හෙීම් මාරහෙෝපහේශය බලන්න.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/jobseekers හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

Special Benefit
ඔබට අහපන් හෙන කිසියම් ආදායම් උපකාර හෙීමක්ව ලබාෙත හනා ැකි නම්,
සිටීනම්, ඔබට Special Benefit හෙීම ලබාෙත ැකිය.
ඔබ
විසින්
ම ර
විහශේෂිත
අෙශයතා
පුරාලිය
යූතුය.
servicesaustralia.gov.au/specialbenefit හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

ඔබ මූලය දුෂ්ේකරතාෙයක
ෙැඩිදුර

වි ේතර

ඳ ා

Crisis Payment—National Health Emergency
Crisis Payment යනු එක්ව ෙරක්ව පමණක්ව කරන හෙීමකි. ප ත සියළු අෙශයතා පුරාලන්හන් නම්, ඔබට
Crisis Paymwnt ඳ ා සුදුසුකම් තිබිය ැකිය
•

Crisis Payment ඳ ා දරුණු මූලය දුෂ්ේකරතාෙයක සිටීම

•

ආදායම් උපකාර හෙීමක්ව හ ෝ ABSTUDY Living Allowance
එෙැන්නක්ව ලබා ෙැනීම

•

ඉතා දුෂ්ේකර අෙ ේථානුෙත කරුණුෙලට මුහුණ දීම

•

ඔබහේ ඉේලීම ඉදිරිපත් කරන අෙ ේථාහේ ඕ ේහේලියානුහෙකු ීම

•

ඔබ හ ෝ ඔබ රැකෙරණය ලබාහදන අහයකු COVID-19 හ ේතුහෙන් නිහරෝධායනය හ ෝ
හුහදකලාීමට අෙශය ීම.

ඳ ා සුදුසුකම් තිබීම හ ෝ

ේෙයං

ඔබ ඉේලා සිටින Crisis Payment ම්බන්ධ හෙනත් අෙශයතාෙයන්ද ඔබ විසින් පුරාලිය යූතුහේ. ෙැඩිදුර
වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/crisispayment හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

Child Care Subsidy හ ෝ Additional Child Care Subsidy
ඔබහේ දරුොට COVID-19 හ ේතුහෙන් ළමා සුරැකුම් මධය ේථානය හෙත යාමට හනා ැකි නම්, ඔබහේ
හ ේොෙ මඟ කථා කළ යුතුය.
ඔබ ට එක්ව දරුහෙකු හෙනුහෙන් ෑම ෙ රකම ඕනෑම හ ේතුෙක්ව ඳ ා අනුමත කළ හනාපැමිණීම් දින 42
කට Child Care Subsidy ලබා ෙත ැකිය.
ඔබහේ දරුො හකාමන්හෙේත් මගින් COVID-19 හ ාට ේහපාට හල ප්රකාශයට පත්කල ළමා සුරැකුමකට
යන්හන් නම්, අමතර හනාපැමිණීම ඳ ා ප්රහේශය ලබා ෙත ැකිය. COVID-19 හ ාට ේහපාට එකක්ව හල
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ප්රකාශයට පත් කිරීමක්ව දින 7 කට ෙඩා පෙතී නම් පමණක්ව ඔබට හමම හනාපැමිණීම් ඳ ා ප්රහේශ විය ැකිය.
ඔබ COVID-19 හ ාට ේහපාට එකක්ව හල ප්රකාශයකට පත්කළ ේථානයක සිටීනම් ඔබහේ නිතිපතා ලබා
හදන අනුමත කළ හනාපැමිණීම් 42 භාවිතා කිරීම අෙශය නැත. ඔබට සුදුසුකම් ඇතිනම්, ේෙයංක්රීයෙ අදාලහේ.
දැනට ඇති හ ාට ේහපාට ලැයි ේතුෙක්ව ඳ ා Department of Health හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න.

ඔබහේ ක්රියාකාරකම් පැය ෙණන යාෙත්කාලීන කිරීම (activity hours)
ඔබට ෑම තියකටම ලබා ෙත ැකි Child Care Subsidy පැය ෙණන තීරණය ෙන්හන්, ඔබ
ඔබහේ
කරු කරන ක්රියාකාරකම් පැය ෙණන අනුෙහේ. ඔබහේ දුනාෙත් ක්රියාකාරකම් පැය ෙණන හෙන ේී
ඇතිනම්, හමය යාෙත්කාලීන කරන බෙට ෙෙ බලා ෙන්න.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

Parental Leave Pay ස Dad & Partner Pay
Parental Leave Pay
යුතුය.

Dad & Partner Pay ලබා ෙැනීම ඳ ා ඔබ විසින් ෙැඩ පරීක්ෂණයක්ව

මත් විය

ඔබහේ රාජකාරියට COVID-19 බලපෑහේ නම්, ඔබ විසින් JobKeeper Payment හ ෝ COVID-19 Disaster
Payment ලබා ෙත්තා විය ැකිය. හමම හෙීම් හදකම ෙැඩ පරීක්ෂණය ම්බන්ධහයන් රාජකාරි හල ලකනු
ලබයි.
Parent Leave Pay ම්බන්ධ ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න
Dad and Partner Pay ම්බන්ධ ෙැඩි වි ේතර ඳ ා හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions

තාෙකාලික වීසා උප කාණ්ඩ බලපත්රධාරීන්
ඔබ සුදුසුකම් ඇති ී ා බලපත්රයක්ව ඇතිෙ ඕ ේහේලියාහේ ජීෙත් ෙන්හන් නම්. ඔබට උපකාර කිරීම ඳ ා හ ේො
හතාරතුරු ඇත.
තෙකාලික ී ා බලපත්ර උප කාණ්ඩ 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790
ලබයි

820 ප ත හේ ඳ ා සුදුසුකම්

• 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
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• Stillborn Baby Payment.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/visaholders හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

ආදායම ොර්තා කිරීම
අප විසින් ඔබහේ ආදායම් උපකාර ඳ ා ඉේලීම අනුමත කළ විට, ඔබ
කිෙ යුතුය.

ඔබහේ

කරුහේ ආදායම අපට

ඔබ එය අපට ලබා හදන හතක්ව, ඔබහේ පළමු හෙීම අප විසින් සිදුකළ හනා ැක. ඔබ
ෑම ති හදකක ආදායම $0 වුෙද, ඒ බෙ අපට ොරතා කල යුතුය.

ඔබහේ

කරුහේ

හම් මගින් අප විසින් ඔබට නියම මුදල ලබා දිය ැකිය.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/incomereporting හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

Mutual obligation requirements
හෙීමක්ව ලබා ෙැනීම ඳ ා ඔබ විසින් කල යුතු හේ ඇත. අප හමය දුන්ෙන්හන් අහනයෝනය ෙෙකීම හ ෝ
භාගිත්ෙය ඳ ා ඇති අෙශයතා ෙශහයනි. ඔබ ප ත හෙීමක්ව ලබන්හන් නම් හමම ෙෙකීම ඔබට ඇත
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker.

යාෙත්කාලීන ඳ ා servicesaustralia.gov.au/mutualobligation හෙබ් අඩවිය හෙත හ ෝ ඔබහේ
myGov ගිණුම හෙත යන්න.

ඔබට උපකාර ලබාෙත ැකි හෙනත් උපකාර හසේො
Payment and Service Finder
ඔබහේ පළාහත් ඇති උපකාරක හ ේො හ ායා ෙැනීම ඳ ා Payment and Service Finder උපහයෝගී කර ෙන්න. හම්ො
අතර උපහේශක හ ේො
මානසික හ ෞඛ්යය හ ේො ඇත.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/servicefinder හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

පවුේ

ෙෘ

ත
ේ හං න

ඔබ පවුේ
ෙෘ ේත හං න ෙලට හොදුරුී ඇතිනම් අප විසින් උපකාර ලබාදිය ැකිය. අප විසින් හතාරතුරු, උපකාර
හයාමු කිරීම් ලබාහේ.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/domesticviolence හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

මාජ හ ේෙක හ ේො
අප මාජ හ ේෙකයන් විසින් මිනිසුන් ට හකටි කාල උපහේශන, හතාරතුරු
කිරීම සිදු කරයි.

උපකාරක හ ේො හෙත හයාමු

ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/socialwork හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න
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Financial Information Service
මූලය කටයුතු ම්බන්ධහයන් උපකාර කිරීම ඳ ා හනාමිහළේ හ ේොෙක්ව ඇත. හමම හ ේොෙට ප්රහේශීම ඳ ා
ඔබ පාරිහභෝගිකහයකු ීම අෙශය හනාහේ.
ෙැඩිදුර වි ේතර ඳ ා servicesaustralia.gov.au/fis හෙබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

ෙැඩිදුර විසේතර සඳ ා
•

ඔබට භාෂ්ණ පරිෙරතකහයකු අෙශය නම් ඔබහේ ාමානය හෙීම් දුරකථන අංකය අමතන්න. අප
විසින් හනාමිහළේ භාෂ්ණ පරිෙරතකහයකු පිළිහයල කර හදනු ඇත. දුරකථන අංක ලැේ ේතුෙක්ව ඳ ා
servicesaustralia.gov.au/phoneus හේබ් අඩවිය හෙත පිවිහ න්න

•

Centrelink ගෙවීම් සහ ගසේවා සම්බන්ධගෙන් ඔබගේ භාෂාගවන් අප සමඟ කථා කිරීම සඳහා දුරකථන
අංක 131 202 අමතන්න.

•

Medicare ඳ ා දුරකථන අංක 132 011 හ ෝ Child Support ඳ ා දුරකථන අංක 131 272
අමතන්න. ඔබට භාෂ්ා පරිෙරතකහයකු අෙශය නම් අප අමතන්න, එවිට අප ඔබට හනාමිහළේ හමය
පිළිහයල කර හදනු ඇත.

•

ෙැඩිදුර වි ේතර ඉංග්රීසිහයන් ලබා
servicesaustralia.gov.au/covid19.

•

ඔබහේ
භාෂ්ාහෙන්
හතාරතුරු
කියීම,
ෙන්දීම
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage හෙබ් අඩවිය හෙත යන්න.

•

ම ර භාෂ්ාෙලින් මාරෙ ේථ හ ේො ආරම්භ කිරීම
servicesaustralia.gov.au/mygovguides හෙබ් අඩවිය හෙත යන්න.

ෙැනීම

ඳ ා

හෙබ්

අඩවිය

හෙත

යන්න.

නැරඹීම

ඳ ා

ම්බන්ධ

කිරීම

ඳ ා

ඔබහේ නිහෙ ේ දුරකථනහේ සිට ‘13’ අංක හෙත කථා කිරීම ඳ ා ඔබහේ හ ේො පයන්නා විසින් ේිර
ො ේතුෙක්ව අයකළ ැක. හමය ඕ ේහේලියාහේ සිට ඕනෑම ේථානයකට ෙන අතර ඔබහේ දුරකථන හ ේො
පයන්නා අනුෙ හෙන ේ විය ැකිය. නිහෙ ේ දුරකථනහේ සිට ‘1800’ දුරකථන අංක ඳ ා ො ේතුෙක්ව අය
හනාකරයි. ඔබ ප්රසිේධ ේථානයක ඇති දුරකථනයකින් හ ෝ ජංෙම දුරකථනයකින් කථා කරන්හන් නම්,
දුරකථන හ ේො පයන්නන් විසින් කාලය අනුෙ අය කල ැකි අතර ෙඩා ෙැඩි අනුපාතයකින් අයකළ ැකිය.
බැ ැර කිරීම
හමම ප්රකාශනහේ ඇතුළත් වි ේතර හෙීම්
හ ේො ඳ ා පමණක්ව මාරහෙෝපහේශයක්ව ෙන අතර 2021
ඔකගතෝබර් 6 ෙන දිනට නිෙැරදි හේ. ෙඩාත්ම යාෙත්කාලීන හතාරතුරු ඳ ා අපහේ හෙබ් අඩවිය හෙත
පිවිහ න්න. ඔබහේ අෙ ේථානුෙත කරුණු අනුෙ හෙීමක්ව ඳ ා අයදුම් කරනොද යන ෙෙකීම ඔබ තුය.
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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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