Տեղեկատվություն COVID-19 Disaster Payment մասին
Սա միանվագ վճար է այն իրավասու անձանց համար, ովքեր կորցրել են աշխատանք և
եկամուտ նահանգային կամ տարածքային COVID-19-ի հանրային առողջապահության
հրահանգի պատճառով: Սա կարող է ներառել արգելափակում, թեժ կետ կամ տեղաշարժման
սահմանափակումներ:
COVID-19 Disaster Payment ենթակա չէ հարկման:
Հնարավոր է, որ դուք կարողանաք ստանալ COVID-19 Disaster Payment, եթե
համապատասխանում եք իրավասության բոլոր ընդհանուր կանոններին, ինչպես նաև ձեր
իրավիճակի կանոններին: Ստորև իրավասության ընդհանուր կանոններն են.
• դուք 17 տարեկան եք կամ ավելի
• դուք կորցրել եք առնվազն 8 ժամ կամ ամբողջ օրվա աշխատանքի ժամեր և եկամուտ ձեր
նահանգում կամ տարածքում արգելափակման պատճառով և չունեք համավարակի հետ
կապված արձակուրդի համապատասխան իրավունքներ
• դուք չեք ստանում Pandemic Leave Disaster Payment, նահանգի կամ տարածքի փոքր բիզնեսի
վճարում, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay կամ նահանգային կամ տարածքային
համաճարակի վճարում նույն ժամանակահատվածի համար
• դուք ապրել կամ աշխատել եք կամ այցելել եք Համագործակցության հայտարարված
COVID-19 թեժ կետ, որը ենթակա է սահմանափակ տեղաշարժի հրահանգին
• դուք չեք ստանում ձեր սովորական եկամուտը և ձեր գործատուն չի ստանում ձեր անունից
Retaining Domestic Airline Capability վճարումներ:
Դուք բավարարում եք Համագործակցության հայտարարված COVID-19 թեժ կետում ապրելու
կամ աշխատելու պահանջը, եթե հետևյալ երկուսն էլ համապատասխանում են՝.
•
•

ապրում կամ աշխատում եք շրջանում, որը արգելափակման տակ չէ
դուք չեք կարող աշխատել, քանի որ չեք կարողանում անցնել արգելափակման շրջանը
կամ այնտեղից դուրս գալ:

Եթե դուք այցելել եք Համագործակցության հայտարարված COVID-19-ի թեժ կետ
համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում և ենթակա եք եղել հանրային
առողջապահության երկրորդ հրահանգին, որը հանգեցրել է ձեր սահմանափակ տեղաշարժին,
հնարավոր է, որ դուք նույնպես իրավասություն ունենաք:
Դուք այլևս կարիք չունեք համապատասխանելու Համագործակցության հայտարարված
COVID-19 թեժ կետի իրավասության կանոնին, երբ հետևյալ երկուսն էլ կիրառվում են.
•
•

ձեր նահանգը կամ տարածքը հասել է 80%-ի՝ լիովին պատվաստված COVID-19-ի դեմ
պատվաստանյութով
մենք բավարարել ենք ձեր պահանջը COVID-19 Disaster Payment-իհամար
համապատասխան ժամանակահատվածի համար, որը ներառում է ձեր նահանգի կամ
տարածքի COVID-19-ի դեմ պատվաստված 80%-ի հասնելու ամսաթիվը:
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Ձեր սովորական աշխատանքի մի ամբողջ օրն այն է, ինչ նախատեսված էր աշխատել, բայց
չկարողացաք՝ սահմանափակ տեղաշարժի հրահանգի պատճառով: Սա ներառում է չաշխատելը
լրիվ դրույքով, կես դրույքով կամ 8 ժամից պակաս անկանոն հերթափոխով աշխատելը:

Եթե դուք ստանում եք Centrelink կամ Department of Veterans’
Affairs (DVA) վճարում
Եթե դուք ստանում եք իրավասու Centrelink կամ DVA վճարումներ և համապատասխանում եք
իրավասության բոլոր կանոններին, դուք կարող եք դիմել COVID-19 Disaster Payment համար:
Դուք պետք է մեզ տեղեկացրած լինեք աշխատանքի եկամուտի մասին առնվազն մեկ անգամ ձեր
պահանջ ներկայացնելու ժամանակաշրջանին նախորդող 8 շաբաթվա ընթացքում: Այս կանոնը
չի վերաբերում ձեզ, եթե կույր եք և ստանում եք Age Pension կամ Disability Support Pension:
Դուք պետք է ստանաք եկամտի աջակցության հետևյալ վճարումներից մեկը.
•

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`՝ Veterans’ Act-ի համաձայն
Service pension`՝ Veterans’ Act-ի համաձայն
Veteran payment`՝ Veterans’ Act-ի համաձայն
Education Allowance`՝ Veterans’ Act-ի համաձայն:

Դուք կստանաք ձեր Centrelink-ի կամ DVA կանոնավոր վճարումը ձեր վճարման սովորական
ամսաթվերին: Անհրաժեշտ չէ COVID-19 Disaster Payment՝ որպես եկամուտ հաղորդել Centrelinkին:

Եթե դուք չեք ստանում Centrelink-ի կամ DVA վճարում
Եթե դուք համապատասխանում եք իրավունակության բոլոր կանոններին և Centrelink կամ
DVA վճար չեք ստանում, դուք կարող եք դիմել COVID-19 Disaster Payment-ի համար:
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Դուք պետք է լինեք Ավստրալիայի բնակիչ կամ ունենաք վիզա, որը ձեզ իրավունք է տալիս
աշխատել Ավստրալիայում: Դուք կարող եք ստուգել ձեր վիզայի մանրամասներն ու
պայմանները, ներառյալ Ավստրալիայում աշխատելու ձեր իրավունքը՝ օգտագործելով
Department of Home Affair’s VEVO համակարգը:
Դուք կարող եք պահանջել COVID-19 Disaster Payment միայն մեկ վայրի համար: Եթե կարծում
եք, որ իրավունք ունեք մեկից ավելիի համար, ապա պետք է որոշեք, թե որն է ձեզ համար
լավագույնը:
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, ներառյալ վայրերը, վճարման գումարները և
համապատասխան ժամանակահատվածները, այցելեք
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Եթե ձեր նահանգում կամ տարածքում լիովին
պատվաստվածների թիվը հասնում է 70% կամ 80%
Ավտոմատ COVID-19 Disaster Payments կդադարեն, երբ ձեր նահանգում կամ տարածքում 16
տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց 70%-ը լիովին պատվաստվեն COVID-19-ի դեմ
պատվաստանյութի 2 դեղաչափով:
Եթե դեռևս ենթարկվում եք տեղաշարժի սահմանափակումներին կամ արգելափակմանը, ձեզ
հարկավոր կլինի ամեն շաբաթ նորից դիմել COVID-19 Disaster Payment-ի համար, որպեսզի մենք
իմանանք, որ դուք իրավասու եք:
Երբ ձեր նահանգում կամ տարածքում 16 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց 80%-ը
լիովին պատվաստված կլինի COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի 2 դեղաչափով, COVID-19
Disaster Payment-ը փոփոխությունների կենթարկվի:
Դուք կարող եք կրկին դիմել COVID-19 Disaster Payment-իհամար, եթե ձեզ տրվել է
համապատասխան ժամանակահատված, որը ներառում է ձեր նահանգի կամ տարածքի լիովին
պատվաստման 80% հասնելու ամսաթիվը:
Եթե ձեզ տրվել է COVID-19 Disaster Payment համապատասխան ժամանակահատվածի համար,
որը ներառում է ձեր նահանգի կամ տարածքի լիովին պատվաստման 80%-ին հասնելու
ամսաթիվը, ապա կարող եք վճարման համար կրկին դիմել մինչև ևս 2 շաբաթ:
COVID-19 Disaster Payment-ը կնվազի մինչև 2 շաբաթվա ընթացքում:
Նահանգի կամ տարածքի լիովին պատվաստման 80%-ին հասնելուց հետո, առաջին շաբաթվա
ընթացքում COVID-19 Disaster Payment-ը կլինի մեկ վճարում.
• 450 դոլար, եթե կորցրել եք ավելի քան 8 ժամ կամ ամբողջ աշխատանքային օր, և չեք
ստանում իրավասու Centrelink կամ Department of Veterans’ Affairs (DVA) վճարում
• 100 դոլար, եթե կորցրել եք ավելի քան 8 ժամ կամ ամբողջ աշխատանքային օր և
ստանում եք իրավասու Centrelink կամ DVA վճար:
Երկրորդ շաբաթը, երբ նահանգը կամ տարածքը կհասնի լիովին պատվաստբսծների 80%-ին,
COVID-19 Disaster Payment-ը.
• կլինի 320 դոլարի մեկ վճարում, եթե կորցրել եք ավելի քան 8 ժամ կամ ամբողջ
աշխատանքային օր, և չեք ստանում Centrelink կամ DVA վճարում
• կավարտվի, եթե դուք ստանում եք իրավասու Centrelink կամ DVA վճարում:
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Այս ժամանակահատվածից հետո COVID-19 Disaster Payments-ները հասանելի չեն լինի ձեր
տարածքում:
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար:
• այցելեք servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment անգլերեն լեզվով տեղեկատվության
համար
• այցելեք servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, որտեղ կարող եք կարդալ, լսել կամ դիտել
տեղեկատվություն ձեր լեզվով
• •զանգահարեք 131 202՝ մեզ հետ ձեր լեզվով խոսելու համար:
Եթե դուք այլևս իրավասու չեք COVID-19 Disaster Payment-ի համար, կարող եք տեղեկանալ, թե
ինչ այլ վճարում կամ աջակցություն կարող եք ստանալ: Այցելեք servicesaustralia.gov.au/covid19
Զանգահարեք 131 202 հեռախոսահամարով, որպեսզի ձեր լեզվով խոսեք մեզ հետ Centrelink-ի
վճարումների և ծառայությունների մասին: Նշում. ձեր տան հեռախոսից Ավստրալիայի
ցանկացած կետից «13» համարների զանգերը գանձվում են ֆիքսված սակագնով: Այդ սակագինը
կարող է տարբեր լինել տեղական զանգի գնից և կարող է տարբեր լինել նաև հեռախոսային
ծառայություններ մատուցող ընկերությունների միջև: Ձեր տան հեռախոսից «1800» համարների
զանգերն անվճար են: Հանրային և շարժական հեռախոսներից զանգերի տևողությունը կարող է
հաշվարկվել և գանձվել ավելի բարձր սակագնով:

Պատասխանատվության սահմանափակման հայտարարում. Այս տեղեկատվությունը ճշգրիտ է
2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ: Սույն հրապարակման մեջ պարունակվող
տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն որպես վճարների և ծառայությունների ուղեցույց:
Ձեր պարտականությունն է որոշել վճարման համար դիմելը և դիմում ներկայացնելը՝ հաշվի
առնելով ձեր առանձնահատուկ հանգամանքները:
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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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