COVID-19 Disaster Payment སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན།
འདྱི་ནྱི་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གྱི་ COVID-19 ཡྱི་མང་ཚོགས་འཕྐོད་བསྡེན་བཀའ་རྒྱ་རྡེན་པས། ལས་ཀ་དང་ཡྐོང་འབབ་མྡེད་པ་གྱུར་བའྱི་འྐོས་བབ་སྡེ་བྐོའ་ི ཚོའྱི་
ཆྡེད་སྐོམ་དངུལ་སྐོད་འབབ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ཐྡེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་དང་ཚ་ཁུལ་འམ་འགྐོ་འྐོང་དམ་བསྒྲགས་དག་འཚུད་སྱིད་པ་ཡྱིན།
COVID-19 Disaster Payment ནྱི་དཔྱ་ཁྲལ་འགྡེལ་རུང་མྱིན།
གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་སྱིར་བཏང་འྐོས་ཆྐོས་སྒྲྱིག་ཁྲྱིམས་ཆ་ཚང་དང་། དྡེ་བཞྱིན་སྐོ་སྐོའ་ི གནས་སངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དག་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྡེད་ལ་COVID-19
Disaster Payment རག་སྱིད་པ་ཡྱིན། འདྱི་དག་ནྱི་སྱིར་བཏང་འྐོས་ཆྐོས་སྒྲྱིག་ཁྲྱིམས་རྣམས་ཡྱིན།:
• ཁྡེད་ཉྱིད་ལྐོ་གངས་ ༡༧ ཡྱིན་པའམ་དྡེ་ལས་རྒན་པ་ཡྱིན་དགྐོས།
• ཁྡེད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་ནང་ཐྡེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་རྡེན་པས་ཉུང་མཐར་ཁྡེད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ འམ་ཉྱིན་གང་པྐོའ་ི ལས་ཀ་དང་ཡྐོང་འབབ་མྡེད་པ་གྱུར་
བ་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་རན་མཚམས་ལྡན་པའྱི་ནད་ཡམས་འབྡེལ་ཡྐོད་གླ་ཕྐོགས་ཐྐོབ་པའྱི་དགྐོངས་ཞུའྱི་ཐྐོབ་དབང་གང་ཡང་མྡེད་པ།
• ཁྡེད་ལ་དུས་ཚིགས་འདྱིའྱི་རྱིང་ Pandemic Leave Disaster Payment དང་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གྱི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་སྐོད་འབབ། Dad and
Partner Pay, Parental Leave Pay ཡང་ན། མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ནད་ཡམས་སྐོད་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་པ།
• ཁྡེད་ཉྱིད་འགྐོ་འྐོང་དམ་བསྒྲགས་བཀའ་རྒྱ་ལ་ལྐོས་དགྐོས་པའྱི་ཀྐོ་མྐོན་ཝྡེལཐ་ཡྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའྱི་ COVID-19 ཚ་ཁུལ་ནང་སྐོད་ཀྱི་ཡྐོད་པ་དང་།
ལས་ཀ་བྱྡེད་པའམ་དྡེར་བསྐོད་པ།
• ཁྡེད་ལ་སྐོ་སྐོའ་ི རྒྱུན་ལྡན་ཡྐོང་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་པ་དང་། ཁྡེད་ཀྱི་ལས་བདག་གྱིས་ཁྡེད་ཀྱི་ངྐོ་ཚབ་བྱྡེད་དྡེ་ Retaining Domestic Airline
Capability སྐོད་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་པ།
གལ་ཏྡེ་གཤམ་འཁྐོད་གཉྱིས་པྐོ་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྡེད་ཉྱིད་ཀྐོ་མྐོན་ཝྡེལཐ་ཡྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའྱི་ COVID-19 ཚ་ཁུལ་ནང་གནས་པའམ་ལས་ཀ་བྱྡེད་ཀྱི་
ཡྐོད་པའྱི་དགྐོས་མཁྐོ་ལྡན་གྱི་ཡྐོད།:
•

ཁྡེད་ཉྱིད་ཐྡེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་མྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ནང་གནས་པའམ་ལས་ཀ་བྱྡེད་ཀྱི་ཡྐོད་པ།

•

ཁྡེད་ཉྱིད་ཐྡེམ་སངས་བཀའ་རྒྱའྱི་ས་ཁུལ་བརྒལ་ནས་འགྐོ་མྱི་ཐུབ་པའམ་ཕྱིར་ཐྐོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྡེན་པས་ཁྡེད་ཉྱིད་ལས་ཀ་བྱྡེད་མྱི་ཐུབ་པ།

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་འབྡེལ་ཡྐོད་དུས་ཚིགས་སབས་ཀྐོ་མྐོན་ཝྡེལཐ་ཡྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའྱི་ COVID-19 ཡྱི་ཚ་ཁུལ་དུ་བསྐོད་ཡྐོད་པ་དང་། དྡེ་དག་ནང་དུ་
མང་ཚོགས་འཕྐོད་བསྡེན་བཀའ་རྒྱ་གཉྱིས་པ་དྡེར་ལྐོས་དགྐོས་པ་རྡེན་པས། ཁྡེད་ཉྱིད་འགྐོ་འྐོང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་ས་ཁུལ་ནང་གནས་ཡྐོད་ན། ཁྡེད་
ཉྱིད་ཀང་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་སྱིད་པ་ཡྱིན།
ཁྱེད་ལ་གཤམ་འཁོད་གཉིས་པོ་ལྡན་སྐབས། ཁྱེད་ཉིད་ོོ་མོན་ེྱེལ་་ིིས་གསལ་བགགས་སས་པའི་ COVID-19 ིི་ཚ་ཁུལ་འོས་ཆོས་གིག་ཁིམས་དག་ལྡན་
དགོས་མྱེད།:
•

ཁྱེད་ཀི་མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་དྱེ་ COVID-19 ིི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠% ཟིན་ིོད་པ།
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•

ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་རོད་ལྱེན་ COVID-19 Disaster Payment ཆྱེད་འབྱེལ་ིོད་དུས་ཚིགས་ཞིག་གི་རིང་བོའ་འཁོལ་སོད་ིོད། དྱེའི་ནང་ཁྱེད་ཀི་
མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་དྱེ་ COVID-19 ིི་སོན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠% ཟིན་པའི་ཚེས་གྲངས་འཁོད་ིོད།

ཁྡེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཉྱིན་གང་པྐོའ་ི ལས་ཀ་དྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་འཆར་འགྐོད་བྱས་པའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགྐོ་འྐོང་དམ་བསྒྲགས་བཀའ་རྒྱ་རྡེན་པས་བྱྡེད་ཐུབ་མྡེད། འདྱིའྱི་
ནང་ཉྱིན་གང་དང་ཞྐོར་ལས་སམ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་ཉུང་བའྱི་ངྡེས་མྡེད་ལས་ཀ་དག་གྱི་སྡེང་ངྐོ་བཅར་མྱི་ཐུབ་པ་དག་འཚུད་པ་ཡྱིན།

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་ Centrelink འམ་ Department of Veteran’s Affairs (DVA) སྐོད་འབབ་རག་
གྱི་ཡྐོད་ན།
གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་ Centrelink འམ་ DVA སྐོད་འབབ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡྐོད་པ་དང་། འྐོས་ཆྐོས་སྒྲྱིག་ཁྲྱིམས་ཆ་ཚང་ལྡན་གྱི་ཡྐོད་ན། ཁྡེད་ཀྱིས་
COVID-19 Disaster Payment ཆྡེད་སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཆྐོག
ཁྡེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ་ངྡེས་པར་དུ་ཁྡེད་ཀྱི་རྐོད་ལྡེན་དུས་ཚིགས་གྐོང་གྱི་བདུན་ཕག་ ༨ ནང་ཉུང་མཐར་ཐྡེངས་གཅྱིག་ལས་ཀའྱི་གླ་ཕྐོགས་སྙན་སྡེང་ཞུ་དགྐོས། གལ་ཏྡེ་
ཁྡེད་རང་ལྐོང་བ་ཡྱིན་པ་དང་། Age Pension འམ་ Disability Support Pension རག་གྱི་ཡྐོད་ན། སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཁྡེད་སྡེང་ལག་བསར་མྱི་བྱྡེད་པ་ཡྱིན།
ཁྡེད་ལ་གཤམ་འཁྐོད་ཡྐོང་འབབ་རམ་འདྡེགས་ཀྱི་སྐོད་འབབ་གང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡྐོད་སྱིད་པ་ཡྱིན།:
•

Age Pension

•

Austudy

•

Carer Payment

•

Disability Support Pension

•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Farm Household Allowance

•

Youth Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance

•

ABSTUDY Living Allowance

•

Veterans’ Act འྐོག་ Income support supplement

•

Veterans’ Act འྐོག་ Service pension

•

Veterans’ Act འྐོག་ Veteran payment

•

Veterans’ Act འྐོག་ Education Allowance
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ཁྡེད་ལ་སྐོ་སྐོའ་ི རྒྱུན་ལྡན་སྐོད་འབབ་ཚེས་གངས་ཐྐོག་ཁྡེད་ཀྱི་འཆར་ཅན་ Centrelink འམ་ DVA སྐོད་འབབ་རག་པ་ཡྱིན། ཁྡེད་ཀྱིས་ Centrelink ལ་
COVID-19 Disaster Payment དྡེ་ཡྐོང་འབབ་ཚུལ་དུ་སྙན་སྡེང་ཞུ་དགྐོས་མྡེད།

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་Centrelink འམ་ DVA སྐོད་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་ན།
གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁྲྱིམས་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡང་། འྐོས་ཆྐོས་ Centrelink འམ་ DVA སྐོད་འབབ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྡེད་ན། COVID-19
Disaster Payment ཆྡེད་སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཆྐོག
ཁྡེད་ཉྱིད་ངྡེས་པར་དུ་ཨྐོ་སྱི་ཊྐོ་ལྱི་ཡའྱི་གནས་སྐོད་པ་ཡྱིན་པའམ། ཁྡེད་ལ་ཨྐོ་སྱི་ཊྐོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱྡེད་ཆྐོག་པའྱི་མཐྐོང་མཆན་ཡྐོད་པ། ཁྡེད་ཀྱིས་
Department of Home Affair’s VEVO མ་ལག་བྡེད་སྐོད་བྱྡེད་དྡེ་ཁྡེད་ཉྱིད་ཨྐོ་སྱི་ཊྐོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱྡེད་ཆྐོག་པའྱི་ཁྡེད་ཀྱི་བདག་དབང་འཚུད་པའྱི་སྐོ་
སྐོའ་ི མཐྐོང་མཆན་ཞྱིབ་ཕ་དང་ཆ་རྡེན་དག་ཞྱིབ་བཤྡེར་བྱྡེད་ཐུབ།
ཁྡེད་ཀྱིས་ COVID-19 Disaster Payment དྡེ་ས་ཚིགས་གཅྱིག་ཁྐོ་ནའྱི་ཆྡེད་རྐོད་ལྡེན་བྱྡེད་ཆྐོག གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཉྱིད་བསམ་པར་སྐོ་སྐོ་རང་ཉྱིད་ས་ཚིགས་
གཅྱིག་ལས་མང་བ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་གྱི་ཡྐོད་སྙམ་ན། ཁྡེད་ཀྱིས་སྐོ་སྐོའ་ི ཆྡེད་ལྡེགས་ཤྐོས་ཤྱིག་འདྡེམས་པའྱི་ཐག་གཅྐོད་བྱྡེད་དགྐོས།
ས་ཚིགས་དང་སྐོད་འབབ་དངུལ་འབྐོར། དྡེ་བཞྱིན་འབྡེལ་ཡྐོད་དུས་ཚིགས་དག་འཚུད་པའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆྡེད།
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment སྡེང་བསྐོད།

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གྱིས་སྐོན་འགྐོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་ 70%
འམ་ 80% སྡེང་སྡེབས་པ་ཡྱིན་ན།
ཁྡེད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་ནང་སྡེ་བྐོ་ལྐོ་གངས་ 16དང་དྡེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ COVID-19 སྐོན་འགྐོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐུན་ 2 ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའྱི་
ཚད་གཞྱི་དྡེ་བརྒྱ་ཆ་ 70% ཟྱིན་སབས། རང་འགུལ་ COVID-19 Disaster Payments དྡེ་མཚམས་འཇྐོག་བྱྡེད་པ་ཡྱིན།
གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་ད་དུང་འགྐོ་འྐོང་དམ་བསྒྲགས་འམ་ཐྡེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་རྡེན་པས་གནྐོད་རྡེན་ཕྐོག་ཡྐོད་ན། ཁྡེད་ཀྱིས་ COVID-19 Disaster Payment ཆྡེད་
བདུན་ཕག་རྡེར་ཡང་བསར་སྙན་ཞུ་རྒྱག་དགྐོས། དྡེས་ན། ང་ཚོས་ཁྡེད་ཉྱིད་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པ་ཤྡེས་པ་ཡྱིན།
ཁྡེད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་ནང་སྡེ་བྐོ་ལྐོ་གངས་ 16 འམ་དྡེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ COVID-19 ཡྱི་སྐོན་འགྐོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐུན་ 2 ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་
ཟྱིན་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དྡེ་བརྒྱ་ཆ་ 80% ཟྱིན་སབས། COVID-19 Disaster Payment སྱེང་སྒྱུར་བ་འགྲོ་བ་ིིན།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་ིོད་དུས་ཚིགས་ཞིག་གི་རིང་བོའ་འཁོལ་སོད་ིོད་ན། ཁྱེད་ཀིས་ COVID-19 Disaster Payment ཁོ་ནའི་ཆྱེད་ིང་བསྐྱར་སྙན་ཞུ་
རྒྱག་ཆོག དྱེའི་ནང་ཁྱེད་ཀི་མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་དྱེ་ COVID-19 ིི་སོན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠% རྒྱག་ཟིན་པའི་ཚེས་གྲངས་འཁོད་པ་ིིན།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་ིོད་དུས་ཚིགས་ཤིག་གི་རིང་ COVID-19 Disaster Payment བོའ་འཁོལ་སོད་ིོད་ན། དྱེའི་ནང་ཁྱེད་ཀི་མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་དྱེ་
COVID-19 ིི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠% ཟིན་པ་འཁོད་པ་དང་། ཁྱེད་ཀིས་སོད་བབ་ཆྱེད་བདུན་ཕྲག་གཉིས་བར་དུ་ིང་བསྐྱར་
སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཆོག
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COVID-19 Disaster Payment བདུན་ཕྲག་ ༢ བར་གི་དུས་ཡུན་ནང་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ིིན།
མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གང་ཞྱིག་གྱི་སྐོན་འགྐོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དྡེ་བརྒྱ་ཆ་ 80% ཟྱིན་པའྱི་བདུན་ཕག་དང་པྐོ་རྡེས། COVID-19
Disaster Payment དྡེ་གཤམ་འཁྐོད་ཀྱི་སྐོད་འབབ་གང་རུང་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན།:
•

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་ལས་ཀའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་མང་བའམ་ཉྱིན་གང་པྐོའ་ི ལས་ཀ་བརླག་ཡྐོད་པ་དང་། ཁྡེད་ལ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་ Centrelink འམ་
Department of Veterans’ Affairs (DVA) སྐོད་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་ན། ཁྡེད་ལ་ $450 རག་པ་ཡྱིན།

•

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་ལས་ཀའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་མང་བའམ་ཉྱིན་གང་པྐོའ་ི ལས་ཀ་བརླག་ཡྐོད་པ་དང་། ཁྡེད་ལ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་ Centrelink འམ་
DVA སྐོད་འབབ་རག་གྱི་ཡྐོད་ན། ཁྡེད་ལ་ $100 རག་པ་ཡྱིན།

མངའ་སྡེ་འམ་ས་ཁུལ་གང་ཞྱིག་གྱི་སྐོན་འགྐོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དྡེ་བརྒྱ་ཆ་ 80% ཟྱིན་པའྱི་བདུན་ཕག་གཉྱིས་རྡེས། COVID-19
Disaster Payment དྡེ་གཤམ་འཁྐོད་ཀྱི་སྐོད་འབབ་གང་རུང་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན།:
•

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་ལས་ཀའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་མང་བའམ་ཉྱིན་གང་པྐོའ་ི ལས་ཀ་བརླག་ཡྐོད་པ་དང་། ཁྡེད་ལ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་ Centrelink འམ་
DVA སྐོད་འབབ་རག་གྱི་མྡེད་ན། ཁྡེད་ལ་སྐོད་འབབ་ $320 གཅྱིག་རག་པ་ཡྱིན།

•

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་པའྱི་ Centrelink འམ་ DVA སྐོད་འབབ་རག་གྱི་ཡྐོད་ན་མཚམས་འཇྐོག་བྱྡེད་པ་ཡྱིན།

དུས་ཚིགས་འདྱི་རྡེས། ཁྡེད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁབ་ཁྐོངས་ནང་ COVID-19 Disaster Payments དྡེ་ཐྐོབ་རུང་མྡེད་པ་གྱུར་བ་ཡྱིན།
ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆྡེད།:
•

ཨྱིན་སད་ནང་ཆ་འཕྱིན་ཆྡེད། servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment སྡེང་བསྐོད།

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage སྡེང་བསྐོད། དྡེར་ཁྡེད་ཀྱིས་སྐོ་སྐོའ་ི སད་ཡྱིག་ནང་ཆ་འཕྱིན་དག་ཀྐོག་པ་དང་ཉན་པའམ་བལ་
ཐུབ།

•

ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁྡེད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་སད་ཆ་བཤད་པར། ༡༣༡ ༢༠༢ སྡེང་ཁ་པར་གཏྐོང་།

གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཉྱིད་ད་ནས་ COVID-19 Disaster Payment ཆྡེད་འྐོས་ཆྐོས་ལྡན་གྱི་མྡེད་ན། ཁྡེད་ལ་སྐོད་འབབ་འམ་རམ་འདྡེགས་གཞན་གང་ཐྐོབ་སྱིད་པའྱི་
སྐོར་འཚོལ་བར། servicesaustralia.gov.au/covid19 སྡེང་བསྐོད།
ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁྡེད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ Centrelink སྐོད་འབབ་དང་ཞབས་ཞུ་དག་གྱི་སྐོར་སད་ཆ་བཤད་པར། 131 202 སྡེང་ཁ་པར་གཏྐོང་།
མཆན།: Australia གང་ནས་ཁྡེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཁ་པར་ནས་ཨང་གངས་ ‘༡༣’ སྡེང་ཁ་པར་གཏྐོང་བ་ཡྱིས་གཏན་འཇགས་རྱིན་དྐོད་ཞྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན། རྱིན་དྐོད་དྡེ་
ས་ཁུལ་ཁ་པར་གྱི་རྱིན་དྐོད་དང་ཁ་པར་ཞབས་ཞུ་མཁྐོ་སྐོད་པའྱི་དབར་ཡང་ཁད་པར་འགྐོ་བ་ཡྱིན། ཁྡེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནས་ཨང་གངས་ ‘༡༨༠༠’ སྡེང་ཁ་པར་གཏྐོང་བ་དག་
རྱིན་མྡེད་ཡྱིན། སྱི་སྐོད་དང་ལག་ཐྐོག་ཁ་པར་ནས་གཏྐོང་བའྱི་ཁ་པར་དག་དུས་བཀག་བྱྡེད་དྡེ་རྱིན་དྐོད་མཐྐོ་བ་བླངས་སྱིད་པ་ཡྱིན།
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འགན་ལྡེན་མྡེད།: ཆ་འཕྱིན་འདྱི་ཕྱི་ལྐོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་བཅུ་པའྱི་ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་ཏག་ཏག་ཡྱིན། འགྡེམས་སྡེལ་འདྱི་ནང་གཏྐོགས་པའྱི་ཆ་འཕྱིན་དྡེ་སྐོད་འབབ་དང་
ཞབས་ཞུ་དག་གྱི་ལམ་སྐོན་ཁྐོ་ནའྱི་ཚུལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། ཁྡེད་ཀྱི་བྱྡེ་བག་གནས་སངས་དག་ལ་བརྡེན་ནས། གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ཀྱིས་སྐོད་འབབ་ཞྱིག་གྱི་སྡེང་སྙན་ཞུ་རྒྱག་
འདྐོད་པ་དང་དྡེའྱི་ཆྡེད་སྙན་ཞུ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅྐོད་བྱྡེད་རྒྱུ་ནྱི་ཁྡེད་ཀྱི་འགན་འཁྲྱི་ཡྱིན།
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when both of
these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes
the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
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You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
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If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for COVID19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
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you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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