நீ ங்கள் ‘ககொரரொனொவைரஸ் (COVID-19)’ இனொல் பொதிக்கப்பட்டிருந்தொல்
நீங்கள

ோ, உங்களுடைய குடும்பத்தினள ோ ‘ககோள ோனோடை ஸ்’-இனோல்

போதிக்கப்பட்டிருந்தோல், உங்களுக்கு உதைக்கூடிய ககோடுப்பனவுகள் உள்

ன.

எந்தக் ககோடுப்பனவு உங்களுக்குச் சரியோனதோக இருக்கும் என்படதத்
கதரிந்துககோள்

எமது ககோடுப்பனவு ைழிகோட்டியிடன நீங்கள்

பயன்படுத்தலோம். servicesaustralia.gov.au/covid19 எனும் ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச்
கசல்லுங்கள்.

கபரும்போன்டமயோன ககோடுப்பனவுகளுக்கோன ளகோ ல்கட

நீங்கள் இடைய-

ைழியோக ைிடுக்கலோம். இடைய-ைழியில் ளகோ ல் ஒன்றிடன ைிடுக்க,
‘Centrelink’-உைன் இடைக்கப்பட்டுள்
ளதடைப்படும்.

myGov கைக்கு ஒன்று உங்களுக்குத்

myGov கைக்கு ஒன்று உங்களுக்கு இல்டல என்றோல், இந்தக் கைக்கு ஒன்டற
ஏற்படுத்திக்ககோள்

my.gov.au எனும் ைடலத்தலத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

உங்களுக்கோன myGov கைக்கு ஒன்டற ஏற்படுத்திக்ககோள்ைதில் உதைி
ளதடைப்பட்ைோல் servicesaustralia.gov.au/mygovguides எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

COVID-19 Disaster Payment
மோநில அல்லது எல்டலப்பகுதி அ சோங்கத்தின் COVID-19 கபோது சுகோதோ
உத்த வு ஒன்றின் கோ ைமோக ளைடல கசய்யவும், ைருமோனம் ஈட்ை

இயலோமலும் இருப்பைர்களுக்கு உதவுைதற்கோன ககோடுப்பனைோகும் இது. முழுஅடைப்பு, கதோற்றுப் ப ைல் அதிகம் உள்

பகுதி அல்லது நைமோட்ைக்

கட்டுப்போடு ஒன்று ஆகியன சம்பந்தப்பட்ைதோக இது இருக்கலோம்.

உங்களுடைய மோநிலம் அல்லது எல்டலப்பகுதியில் COVID-19 தடுப்பூசியின்
இ ண்டு மருந்த

வுகட

ப் கபற்று தடுப்பூசிகட

முழுடமயோக

இட்டுக்ககோண்ை 16 மற்றும் அதற்கு ளமற்பட்ை ையதுடையைர்க
எண்ைிக்டக 70 சதைதத்திடன
ீ
எட்டும்கபோழுது தோனோக அ
ககோடுப்பனவுகள் நின்றுைிடும்.
நைமோட்ைக் கட்டுப்போடுக
ஆ

ின்

ிக்கப்படும்

ின் கோ ைமோக நீங்கள் இப்ளபோதும் போதிப்பிற்கு

ோகிக்ககோண்டிருந்தோல், நீங்கள் தகுதிளயோடுதோன் இருக்கிறீர்கள் என்படத
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நோங்கள் கதரிந்துககோள்

இயலும் ைடகயில் இந்தக் ககோடுப்பனைிற்கோக

நீங்கள் ஒவ்கைோரு ைோ மும் மீ ள்-ைிண்ைப்பம் கசய்யளைண்டியிருக்கும்.
உங்களுடைய மோநிலம் அல்லது எல்டலப்பகுதியில் தடுப்பூசிகட
முழுடமயோக இடுக்ககோண்ைைர்க

ின் எண்ைிக்டக 80 சதைதத்திடன
ீ

எட்டும்கபோழுது, உங்களுக்குத் தகுதி இருக்குளமயோனோல், இந்தக் ககோடுப்பனவு
2 ைோ

கோலத்தில் குடறயும்.

நீங்கள் கபறும் கதோடக எவ்ை

வு என்பது உங்களுடைய சூழ்-நிடலடயப்

கபோறுத்ததோகும். ளகோ ல் ைிடுப்பதற்கு முன்போக இதற்கோன தகுதி உங்களுக்கு
இருக்கிறதோ என்படத ளசோதித்துத் கதரிந்துககோள்ளுங்கள்.
ஆஸ்திள லிய ைோசிகள் அைர்க

து ளகோ டல இடைய-ைழியில்

ைிடுக்களைண்டும் என்பது கட்ைோயமோகும், இதுளை மிகவும் ைிட ைோன மற்றும்
எ

ிதோன ைழி. தகுதிகபறும் ளைடல ைிசோ டைத்திருப்பைர்கள் 180 22 66-இல்

Emergency information line-ஐ அடழத்தோகளைண்டும்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

Pandemic Leave Disaster Payment
பின் ைருைனைற்றின் கோ ைமோக ைருமோனம் ஒன்டற உங்க

ோல் ஈட்ை

இயலோமல் இருந்தோல், உங்களுக்கு உதவுைதற்கோன ஒட்டுகமோத்தத் கதோடகக்
ககோடுப்பனவு:
•

COVID-19 கோ ைமோக சுய-தனிடமப்படுத்திக்ககோள்ளுமோறு அல்லது
ளநோய்க்கோப்புத்-தடையில் இருக்குமோறு உங்களுக்குச்
கசோல்லப்பட்டுள்

•

COVID-19 உள்

து

ஒருைட

நீங்கள் ப ோமரித்துைருகிறீர்கள்.

தகுதி கபற்றோல், நீங்கள் சுய-தனிடமயில் அல்லது ளநோய்க்கோப்புத்-தடையில்
இருக்கும், அல்லது COVID-19 உள்

ஒருைட

நீங்கள் ப ோமரித்துைரும் 14 நோள்

கோலப்-பகுதி ஒவ்கைோன்றிற்கும் நீங்கள் $1500-ஐப் கபறுைர்கள்.
ீ
ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
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ைருமொன ஆதரவுதைிக் ககொடுப்பனவு
நிதியுதைிக்கோன ளதடை உங்களுக்கிருந்தோல், பின் ைருைன ளபோன்ற ைருமோன
ஆத வுதைிக் ககோடுப்பனவுகட

ப் கபறுைதற்கோன தகுதிடய நீங்கள்

கபறக்கூடும்:
•

JobSeeker Payment - நீங்கள் 22 ையதிற்கும், Age Pension ையதிற்கும்
இடைப்பட்ை ையதுடையை ோக இருந்து நீங்கள் ளைடல
ளதடிக்ககோண்டிருந்தோல்

•

Youth Allowance - நீங்கள் 24 அல்லது அதற்குக் குடறந்த ையதுடைய ஒரு
மோைை-மோைைியோக, அல்லது ‘ஆஸ்திள லியத் கதோழில்-

பழகுந’(Australian Apprentice) ோக இருந்தோல், அல்லது 21 அல்லது அதற்குக்
குடறைோன ையதுடையை ோகவும் ளைடல
ளதடிக்ககோண்டிருப்பை ோகவும் இருந்தோல்
•

Parenting Payment -இ

நீங்கள் இருந்தோல்.

ம் குழந்டத ஒன்றின் பி தோனப் ப ோமரிப்போ

நிதியுதைி ளதடைப்படும் நிடலயில் நீங்கள் இருப்பீர்கள

ோக

யோனோல், ‘ைருமோன

ஆத வுதைிக் ககோடுப்பனவு’ ஒன்டறப் கபறுைதற்கோன உங்களுடைய தகுதிடய
நீங்கள் ளசோதித்துத் கதரிந்துககோள்
என்று கதரிந்துககோள்
போருங்கள்.

லோம். உங்க

ோல் என்ன கபற இயலும்

எமது ‘COVID-19 ககோடுப்பனவு ைழிகோட்டி’டயப்

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/jobseekers எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

Special Benefit
ளைகறந்த ைருமோன ஆத வுதைிக் ககோடுப்பனடையும் உங்க

ோல்

எம்மிைமிருந்து கபற இயலைில்டல என்றோல், மற்றும் நீங்கள் நிதி-நிடலச்
சி மத்தில் இருந்தோல், Special Benefit-ஐ நீங்கள் கபற இயலுமோகலோம். சில
ைிதிமுடறகட

நீங்கள் பூர்த்திகசய்ய ளைண்டியிருக்கும்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/specialbenefit எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
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Crisis Payment – National Health Emergency
Crisis Payment என்பது ஒரு-முடற மட்டுளம ைழங்கப்படும் ககோடுப்பனைோகும்.
பின் ைரும் அடனத்டதயும் நீங்கள் பூர்த்தி கசய்ைர்கள
ீ

யோனோல், Crisis Payment

-இற்கு நீங்கள் தகுதி கபறக்கூடும்:
•

Crisis Payment-ஐக் ளகோரும் அ
இருந்தோல்

•

ைிற்கு நீங்கள் கடும் நிதிநிடலச் சி மத்தில்

‘ைருமோன ஆத வுதைிக் ககோடுப்பனவு’ அல்லது ABSTUDY Living Allowance
ஒன்டற நீங்கள் கபற்றுைந்தோல், அல்லது இைற்றில் ஒன்டறப்
கபறுைதற்கோன தகுதி உங்களுக்கு இருந்தோல்

•

கட்டுப்போட்டை மீ றிய சூழல் ஒன்றிற்கு நீங்கள்
ஆட்பட்டுக்ககோண்டிருந்தோல்

•

உங்களுடைய ளகோ டல ைிடுக்கும் கபோழுது நீங்கள் ஆஸ்திள லியோைில்
இருந்தோல்

•

நீங்கள

ோ, நீங்கள் ப ோமரித்துைரும் ஒருைள ோ ‘COVID-19 கோ ைமோக

ளநோய்க்கோப்புத்-தடையில் அல்லது சுய-தனிடமயில்
இருக்களைண்டியிருந்தோல்.

நீங்கள் ளகோரும் Crisis Payment -இன் ைடகடய அடிப்படையோகக் ககோண்ை மற்ற
தகுதித்ளதடைகட

யும் நீங்கள் பூர்த்திகசய்தோக ளைண்டும். ளமலதிகத்

தகைல்களுக்கு எனும் servicesaustralia.gov.au/crisispayment ைடலத்தலப்பக்கத்திற்குச்
கசல்லுங்கள்.

Child Care Subsidy மற்றும் Additional Child Care Subsidy
COVID-19 கோ ைமோக உங்களுடைய பிள்ட

யினோல் குழந்டதப் ப ோமரிப்பிற்குச்

கசல்ல இயலைில்டலளயல், உங்களுடைய குழந்டதப் ப ோமரிப்பு ளசடை
ைழங்குநருைன் நீங்கள் ளபசளைண்டும்.

ஒவ்கைோரு ைருைதிற்கும், எவ்கைோரு கோ ைத்திற்கோகவும் அனுமதிக்கப்பை
இயலுமோன 42 ‘ை ோடமகள்’ (absences) ைட க்குமோன Child Care Subsidy-டய
நீங்கள் கபறலோம்.

COVID-19 கதோற்று அதிகமோக உள்

பகுதி என்று கபோதுநல அ சினோல்

அறிைிக்கப்பட்ை பகுதி ஒன்றில் உங்களுடைய பிள்ட

யின் குழந்டத

ப ோமரிப்பு ளசடை இருக்கிறது என்றோல், கூடுதல் ‘ை ோடம’(absence)கட
நீங்கள் கபறலோம். COVID-19 கதோற்று அதிகமோக உள்
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நோட்களுக்கும் ளமலோக அமலில் இருந்தோல் மட்டுளம இந்த ‘ை ோடமக’ட
உங்க

ோல் அணுக இயலும். உங்களுடைய ைழடமயோன 42 அனுமதிக்கத்தக்க

ை ோடமகட

நீங்கள் பயன்படுத்தளைண்டியிருக்கோது. இந்த ை ோடமகட

ப்

கபற நீங்கள் ஒன்றும் கசய்யளைண்டியதில்டல. உங்களுக்குத் தகுதியிருந்தோல்,
இடை தோனோகளை கசல்லுபடியோகும்.
தற்சமயம் கதோற்று அதிகம் உள்
இைங்க

பகுதிக

ோக அறிைிக்கப்பட்டிருக்கும்

ின் அட்ைைடை ஒன்டறக் கோை Department of Health-இன்

ைடலத்தலத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

உங்களுவைய ‘ரைவை மணித்தியொைங்க’(activity hours)வைப்
புதுப்பித்தல்

ஒவ்கைோரு பதினோன்கு நோட்களுக்கும் எவ்ை

வு Child Care Subsidy-டய நீங்கள்

கபற இயலும் என்பது நீங்களும் உங்களுடைய ைோழ்க்டகத்துடைைரும்
கசய்யும் ளைடலயின் மைித்தியோலங்கட

ப் கபோறுத்ததோகும். உங்களுடைய

ளைடல ளந ங்கள் மோறியிருந்தோல், அைற்டற நீங்கள் புதுப்பிப்படத
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

Parental Leave Pay மற்றும் Dad and Partner Pay
Parental Leave Pay மற்றும் Dad and Partner Pay ஆகிய ககோடுப்பனவுகட

ப் கபற

‘ளைடலச் ளசோதடன’ (work test) ஒன்டற நீங்கள் பூர்த்தி
கசய்யளைண்டியிருக்கும்.

COVID-19 உங்களுடைய ளைடலடய போதித்திருந்தோல், JobKeeper Payment அல்லது

COVID-19 Disaster Payment -ஐ நீங்கள் கபற்றிருக்கக்கூடும். இந்தக் ககோடுப்பனவுகள்
இ ண்டுளம ‘ளைடலச் ளசோதடன’க்கோக ளைடலயோக எடுத்துக்ககோள்

ப்படும்.

Parental Leave Pay -டயப் பற்றிய ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு
servicesaustralia.gov.au/parentalleavepayworktestexceptions எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

Dad and Partner Pay -டயப் பற்றிய ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு
servicesaustralia.gov.au/dadpartnerpayworktestexceptions எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
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‘உப-பிரிவு தற்கொைிக ைிசொ’ (Temporary visa subclass)
வைத்திருப்பைர்கள்

தகுந்த ைிசோ ஒன்றுைன் நீங்கள் ஆஸ்திள லியோைில் ைசித்துைருகிறீர்கள்
என்றோல், உங்களுக்கு ஆத வுதைி அ

ிப்பதற்கோன ககோடுப்பனவுகள்,

ளசடைகள் மற்றும் தகைல்கள் எம்மிைம் உள்

ன.

தற்கோலிக ைிசோ உப-பிரிவுகள் 060, 070, 309, 449, 785, 786, 790 மற்றும் 820
ஆகியன பின் ைருைனைற்றிற்குத் தகுதி கபறக்கூடும்:
• 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.
ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/visaholders எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

ைருமொன அறிைிப்பு (Income Reporting)
ைருமோன ஆத வுதைிக்கோன உங்களுடைய ைிண்ைப்பத்திடன நோங்கள்
அங்கீ கரிக்கும் கபோழுது, நீங்கள் உங்களுடைய மற்றும் உங்களுடைய

ைோழ்க்டகத்-துடைைருடைய ைருமோனத்திடன எமக்குக் கட்ைோயமோகத்
கதரிைிக்க ளைண்டும். நீங்கள் அப்படிச் கசய்யும் ைட
முதலோைது ககோடுப்பனடை எம்மோல் அ

உங்களுடைய

ிக்க இயலோது.

உங்களுடைய மற்றும் உங்களுடைய ைோழ்க்டகத்-துடைைருடைய

ைருமோனத்திடன, அது $0 என்றோலும், நீங்கள் இரு ைோ ங்களுக்கு ஒரு
முடறயும் அதடன எமக்குக் கட்ைோயமோக அறிைிக்க ளைண்டும்.
உங்களுக்கு சரியோன கதோடகடய அ

ிக்கிளறோம் என்படத

உறுதிப்படுத்துைதற்கோகளை இப்படிச் கசய்யுமோறு உங்கட
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ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/incomereporting எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

Mutual Obligation requirements
ககோடுப்பனவு ஒன்டறத் கதோைர்ந்து கபற்றுைருைதற்கோக நீங்கள் அைசியம்
கசய்யளைண்டிய ைிையங்க

ோகும் இடை. இைற்டற நோங்கள் ‘ப ஸ்ப க்

கைப்போடு’ (mutual obligation) அல்லது ‘பங்குபற்றுத் ளதடைப்போடு’participation
requirement)கள்’ என்று கசோல்ளைோம். பின் ைரும் ககோடுப்பனவுக

ில் ஏளதனும்

ஒன்டற நீங்கள் கபற்றுைந்தோல், இந்தத் ளதடைப்போடுகள் உங்களுக்கு
இருக்கலோம்:
•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Youth Allowance as a job seeker.

இடதப் பற்றிய புதுத் தகைல்கட

ப் கபற servicesaustralia.gov.au/mutualobligation

எனும் ைடலத்தலப் பக்கத்திற்கு, அல்லது உங்களுடைய myGov கைக்கிற்குச்
கசல்லுங்கள்.

உங்களுக்கு உதைக்கூடிய மற்ற ஆதரவுதைி
ரசவைகள்
Payment and Service Finder
உங்களுடைய உள்ளூர்ப் பகுதியில் கிடைக்கும் ஆத வுதைி ளசடைகள் யோடை
என்படதத் கதரிந்துககோள்

Payment and Service Finder -ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

அறிவுட யோளலோசடை மற்றும் மன-நல ளசடைகள் ஆகியன இதில்
உள்

ைங்கலோம்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/servicefinder எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

குடும்ப மற்றும் இல்ல ைன்முடற (Family and domestic violence)
குடும்ப மற்றும் இல்ல ைன்முடறயினோல் நீங்கள் போதிக்கப்பட்ைோல், எம்மோல்
உதை இயலும். தகைல்கள், ஆத வுதைி மற்றும் பரிந்துட கட
அ

ிக்கிளறோம்.
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ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/domesticviolence எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

சமூகப் பைி ளசடைகள் (Social work services)
குறுகிய கோல அறிவுட யோளலோசடை, தகைல்கள் மற்றும் ஆத வுதைி

ளசடைகளுக்கோன பரிந்துட கள் ஆகியைற்டற எமது சமூக ளசைகர்கள்
அ

ிப்போர்கள்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/socialwork எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

‘நிதி-ைிைகோ

தகைல் ளசடை’ (Financial Information Service)

நிதிசோர் ைிையங்க

ில் உங்களுக்கு உதவுைதற்கோன இலைச ளசடையோகும்

இது. இந்த ளசடைடயப் கபற நீங்கள் ஒரு ைோடிக்டகயோ
இருக்களைண்டிய ளதடை இல்டல.

ோக

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/fis எனும் ைடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

ரமைதிகத் தகைல்களுக்கு
•

உங்களுக்கு கமோழிகபயர்த்துட ப்போ

ர் ஒருைர் ளதடைப்பட்ைோல் அடத

எமக்குத் கதரிைிக்க உங்களுடைய ைழடமயோன ககோடுப்பனவுத்

கதோடலளபசி இடைப்பிடன அடழயுங்கள். கமோழிகபயர்த்துட ப்போ
ஒருைட

இலக்கங்க

ர்

நோங்கள் இலைசமோக ஏற்போடு கசய்ளைோம். எமது கதோடலளபசி
ின் பட்டியல் ஒன்டறக் கோை servicesaustralia.gov.au/phoneus

எனும் ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
•

Centrelink ககோடுப்பனவுகள் மற்றும் ளசடைகட

ப் பற்றி உங்கள்

கமோழியில் எம்முைன் ளபச 131 202-ஐ அடழயுங்கள்.
•

Medicare ளசடையுைன் ளபச 132 011-ஐ அடழயுங்கள், மற்றும் Child Support
ளசடையுைன் ளபச 131 272-ஐ அடழயுங்கள். உங்களுக்கு
கமோழிகபயர்த்துட ப்போ

கதரிைியுங்கள், ஒருைட
•

ஆங்கிலத்திலுள்

ர் ஒருைர் ளதடைப்பட்ைோல் அடத எமக்குத்

நோங்கள் இலைசமோக ஏற்போடு கசய்ளைோம்.

ளமலதிகத் தகைல்களுக்கோக servicesaustralia.gov.au/covid19

எனும் ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
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•

உங்கள் கமோழியிலுள்

தகைல்கட

ைோசிக்கவும், கசைி மடுத்துக்

ளகட்கவும், அல்லது கோைவும் servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும்
ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
•

சில கமோழிக

ில், இடைய-ைழி ளசடைக

ின் உருைோக்கம் மற்றும்

இடைப்பு ஆகியைற்றிலோன உதைிக்கோக servicesaustralia.gov.au/mygovguides
எனும் ைடலத்தலப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

உங்களுடைய ைட்டுத்
ீ
கதோடலளபசியிலிருந்து ‘13’ இலக்கங்களுக்குச்

கசய்யப்படும் அடழப்புகளுக்கு நிடலப்படுத்தப்பட்ை ைதத்திலோன
ீ
கட்ைைம்
ஒன்டற உங்களுடைய கதோடலளபசிச் ளசடை ைழங்குநர் ைசூலிக்கக்கூடும்.
இது ஆஸ்திள லியோைில் உள்

எவ்கைோரு இைத்திற்கும் கபோருந்தும், மற்றும்

உங்களுடைய கதோடலளபசிச் ளசடை ைழங்குநட ப் கபோறுத்து இந்த ைதம்
ீ
மோறுபைக்கூடும். உங்களுடைய ைட்டுத்
ீ
கதோடலளபசியிலிருந்து ‘1800’

இலக்கங்களுக்குச் கசய்யப்படும் அடழப்புகள் இலைசம். கபோதுத் கதோடலளபசி
அல்லது ‘கமோடபல்’ டகப்-ளபசி ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் அடழத்தோல்,

கதோடலளபசிச் ளசடை ைழங்குநர்கள் உங்களுடைய அடழப்பிற்கோன

ளந த்டதக் கைக்கிட்டு அதியுயர் ைதக்
ீ
கட்ட்ைைம் ஒன்டற அறைிைக்கூடும்.
கபோறுப்புத்-துறப்பு:
ககோடுப்பனவுகள் மற்றும் ளசடைகளுக்கோன ஒரு ைழிகோட்டி என்ற
ளநோக்கத்தில் மட்டுளம இந்த கை
ககோடுக்கப்பட்டுள்

ியீட்டில் அைங்கியுள்

தகைல்கள்

ன, மற்றும் 6 அக்ளைோபர் 2021 அன்டறய நிலை ப்படி இந்தத்

தகைல்கள் துல்லியமோனடை. மிகச் சமீ பத்தியத் தகைல்கள் என்ன என்படதத்
தயவுகசய்து எமது ைடலத்தலத்திடனப் போர்த்துத் கதரிந்துககோள்ளுங்கள்.

உங்களுடைய குறிப்பிட்ை சூழ்நிடலகளுக்கு ஏற்ப, ககோடுப்பனவு ஒன்றிற்கோக
நீங்கள் ைிண்ைப்பிக்கலோமோ என்பதற்கோன முடிடை ளமற்ககோள்ைது
உங்களுடைய கபோறுப்போகும்.
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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.

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.
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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.
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.
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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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