ព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster
Payment
ននេះជាការបង់ប្រាក់សរុបម្ដ ងសប្រាប់ម្នុសសដែលសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានដែលានាត់បង់ការងារ និងប្រាក់
ចំណូលអាប្រស័យនោយ បទ្បញ្ជាសុខាភិាលសាធារណៈនៅតាម្រែឋ ឬដែនែី ទាក់ទ្ងនឹង COVID-19។
ននេះអាចពាក់ព័នធនឹងការបិទ្ខ្ទ ប់ ហត់សពត ឬការោក់កំហិតនលើការផ្លាស់ទ្ី។
ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment ននេះគឺឥតគិតពនធ នទ្។
អ្ន កប្របដហលជាអាចទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment ប្របសិននបើអ្នកបំនពញប្រតូវតាម្
បទ្បញ្ញ តត ិននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លជាទ្ូ នៅទា ំងអ្ស់ ក៏ែូចជាបទ្បញ្ញ តត ិនានាសប្រាប់សាានភាពរបស់អ្នក។
ទា ំងននេះគឺជាបទ្បញ្ញ តត ិននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លជាទ្ូ នៅ៖
• អ្ន កានអាយុ 17 ឆ្នំ ឬអាយុចាស់ជាងនន
• អ្ន កានាត់បង់យ៉ាងនោចណាស់ 8 នា៉ាង ឬនពញម្ួ យនងៃ ននការងារ និងប្រាក់ចំណូលនោយសារ
ការបិទ្ខ្ទ ប់ នៅកនុងរែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នក នហើយម្ិនានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានការឈប់សប្រាក
ដែលពាក់ព័នធនឹងការឆ្ា ងរាតតាត នោយានការបង់ប្រាក់សម្រម្យណាម្ួ យ
• អ្ន កម្ិនកំពុងទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Pandemic Leave Disaster Payment, ការបង់ប្រាក់
អាជីវកម្ម ខានតតូ ចកនុងរែឋ ឬដែនែី, Dad and Partner Pay, Parental Leave Payment,
ឬការបង់ប្រាក់នពលជំងឺរាតតាតានម្ូ លោឋន នៅតាម្រែឋ សប្រាប់រយៈនពលែូ ចគ្នន
• អ្ន កានរស់នៅ ានន្វ ើការ ឬាននៅកដនា ងដែលកុំម្ិនដវល (Commonwealth)
ានប្របកាសថាជាតំបន់ហតសព ត COVID-19 ដែលអាប្រស័យនោយបទ្បញ្ជាឱ្យាន
ការផ្លាស់ទ្ីានការោក់កំហិត
• អ្ន កម្ិនកំពុងទ្ទ្ួ លានប្រាក់ចំណូល្ម្ម តារបស់អ្នក នហើយនិនយជករបស់អ្នកម្ិនកំពុង
ទ្ទ្ួ លការបង់ប្រាក់ សប្រាប់ Retaining Domestic Airline Capability ជំនួសម្ុខ្ឱ្យអ្ន ក។
អ្ន កបំនពញនៅតាម្លកខ ខ្ណឌតប្រម្ូវននការរស់នៅ ឬការន្វ ើការនៅកនុងកដនា ងដែលកុំម្ិនដវល
(Commonwealth) ានប្របកាសថាជាតំបន់ហតសព ត COVID-19 ប្របសិននបើអ្នុវតត
លកខ ខ្ណឌទា ំងពីរខាងនប្រកាម្៖
•
•

អ្ន ករស់នៅ ឬន្វ ើការនៅកនុងតំបន់ដែលម្ិនប្រតូវានបិទ្ខ្ទ ប់
អ្ន កម្ិនអាចន្វ ើការាននោយសារដតអ្ន កម្ិនអាចឆ្ា ងចូ លនៅកនុង ឬឆ្ា ងនចញពីតំបន់បិទ្ខ្ទ ប់។

ប្របសិននបើអ្នកាននៅតំបន់ហត់សពត COVID-19 ដែលានប្របកាសនោយកុំម្ិនដវល (Commonwealth)
កនុងអ្ំឡ
ុ ងនពលននរយៈនពលដែលពាក់ព័នធ និងអាប្រស័យនោយបទ្បញ្ជាសុខាភិាលសាធារណៈនលើកទ្ីពីរ
ដែលនាំឱ្យានការផ្លាស់ទ្ីនោយានការោក់កំហិតរបស់អ្នក ននាេះអ្ន កក៏ប្របដហលជាានសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ានផងដែរ។
អ្ន កដលងប្រតវូ ការបំនពញនៅតាម្បទ្បបញ្ញ តត ិននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានចំនពាេះតំបនហត់សបត COVID-19 ដែល
ានប្របកាសនោយកុំម្ិនដវល (Commonwealth) នទ្ៀតនហើយនៅនពលអ្នុវតត លកខ ខ្ណឌទា ំងពីរននេះ៖
•
•

រែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នកានឈានែល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នពញនលញាន 80%
នយើងានផដ ល់ែល់ការទាម្ទាររបស់អ្នកសប្រាប់ COVID-19 Disaster Payment
សប្រាប់រយៈនពលដែលពាក់ព័នធ ដែលរ ួម្ានកាលបរ ិនចេ ទ្ដែលរែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នក
ឈានែល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នពញនលញាន 80%។
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នពញម្ួ យនងៃ ននការងារ្ម្ម តារបស់អ្នកគឺជាអ្វ ីដែលអ្ន កាននប្រគ្នងនពលន្វ ើការ ប៉ាុដនត ម្ិនអាចន្វ ើាន
នោយសារ បទ្បញ្ជាការផ្លាស់ទ្ីនោយានោក់កំហិត។ ននេះរ ួម្ានការម្ិនអាចនៅន្វ ើការនពញនា៉ាង
ន្វ ើការនប្រៅនា៉ាង ឬនវនការងារម្ដ ងាាលដែលតិចជាង 8 នា៉ាង។

ប្របសិនបបើអនកកំពុងទទួ លការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
ប្របសិននបើអ្នកកំពុងដតទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA និងប្រតវូ នៅតាម្បទ្បញ្ញ តត ិ ននសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ លានទា ំងអ្ស់ ននាេះអ្ន កអាចោក់ពាកយសុំសប្រាប់ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment ាន។
អ្ន កប្រតូវដតានរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលការងារម្កនយើងយ៉ាងនោចណាស់ម្ដងកនុងរយៈនពល 8 សាដហ៍
នៅម្ុនរយៈនពលទាម្ទាររបស់អ្នក។ បទ្បញ្ញ តត ិននេះម្ិនអ្នុវតត ចំនពាេះអ្ន កនទ្ ប្របសិននបើអ្នកងងឹតដភន ក
នហើយកំពុងទ្ទ្ួ លាន Age Pension ឬ Disability Support Pension។
អ្ន កប្រតូវដតទ្ទ្ួ លានម្ួ យកនុងចំនណាម្ការបង់ប្រាក់ជួយគ្នំប្រទ្ែល់ប្រាក់ចំណូលខាងនប្រកាម្៖
• 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 នៅនប្រកាម្ចាប់ Veterans’ Act
• Service pension នៅនប្រកាម្ចាប់ Veterans’ Act
• Veteran payment នៅនប្រកាម្ចាប់ Veterans’ Act
• Education Allowance នៅនប្រកាម្ចាប់ Veterans’ Act។
អ្ន កនឹងទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA នៅតាម្កាលបរ ិនចេ ទ្បង់ប្រាក់្ម្ម តារបស់អ្នក។
អ្ន កម្ិនប្រតវូ ការរាយការណ៍ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment ថាជាប្រាក់ចំណូលនៅ Centrelink
នទ្។

ប្របសិនបបើអនកមិនកំពុងទទួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA បទ
ប្របសិននបើអ្នកបំនពញនៅតាម្បទ្បបញ្ញ តត ិននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានទា ំងអ្ស់ នហើយអ្ន កម្ិនកំពុងទ្ទ្ួ លាន
ការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA នទ្ ននាេះអ្ន កអាចោក់ពាកយសុំការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster
Payment.ាន។
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អ្ន កប្រតូវដតជាអ្ន កសានក់នៅអ្ូ ស្ត្សាតលី ឬកាន់ទ្ិោឋការដែលផដ ល់សិទ្ធិឱ្យអ្ន កន្វ ើការនៅកនុងប្របនទ្សអ្ូ ស្ត្សាតលី។
អ្ន កអាចពិនិតយនម្ើលព័ត៌ានលម្អ ិត និងលកខ ខ្ណឌនានាននទ្ិោឋការរបស់អ្នក រ ួម្ានសិទ្ធិន្វ ើការរបស់អ្នក
នៅកនុងប្របនទ្សអ្ូ ស្ត្សាតលី នោយនប្របើប្របព័នធ VEVO របស់ Department of Home Affair’s VEVO ។
អ្ន កអាចទាម្ទារការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment សប្រាប់ទ្ីតាំងដតម្ួ យប៉ាុនណា
ណ េះ។
ប្របសិននបើអ្នកគិតថាអ្ន កានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លាននប្រចើនជាម្ួ យ ននាេះអ្ន កប្រតូវការសនប្រម្ចចិតតថាម្ួ យណាដែល
សម្ប្រសបបំផុតសប្រាប់អ្នក។

សប្រាប់ព័ត៌ានបដនា ម្ រ ួម្ទាំងទ្ីតាំង ចំនួនបង់ប្រាក់ និងរយៈនពលដែលពាក់ព័នធ សូ ម្នៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

ប្របសិនបបើរដ្ឋ ឬដដ្នដ្ីរបស់អនកឈានដ្ល់អប្រាចាក់វ៉ាក់សំងបពញបលញ
ាន 70% ឬ 80%
ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payments នោយសវ ័យប្របវតត ិនឹងបញ្ឈប់នៅនពល 70%
ននម្នុសសដែលានអាយុ 16 ឆ្នំ ឬអាយុនប្រចើនជាងននេះដែលនៅកនុងរែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នក
ានចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញ 2 ែូ សននវ៉ាក់សាំង COVID-19 ។
ប្របសិននបើអ្នកនៅដតរងប៉ាេះពាល់នោយការោក់កំហិតនលើការផ្លាស់ទ្ី ននាេះអ្ន កនឹងប្រតវូ ការោក់ពាកយសុំ
នឡើង វ ិញ សប្រាប់ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment សាដហ៍នីម្ួយៗ ែូ នចន េះនយើងែឹងថា
អ្ន កនៅដតាន សិទ្ធិទ្ទ្ួ លាន។
នៅនពល 80% ននម្នុសសដែលានអាយុ 16 ឆ្នំ ឬអាយុនប្រចើនជាងននេះនៅកនុងរែឋ ឬដែនែរី បស់អ្នក
ានចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញជាម្ួ យនឹង 2 ែូ សននវ៉ាក់សាំង COVID-19 ននាេះនឹងាន ការផ្លាស់បដ ូរចំនពាេះ
ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment។
អ្ន កអាចោក់ពាកយសុំនឡើង វ ិញានដតសប្រាប់ COVID-19 Disaster Payment ប្របសិននបើអ្នកប្រតូវាន
ផដ ល់សប្រាប់ រយៈនពលពាក់ព័នធ ដែលរ ួម្ានកាលបរ ិនចេ ទ្ដែលរែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នកឈានែល់
ការចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញាន 80%។
ប្របសិននបើអ្នកានប្រតវូ ផដ ល់ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment សប្រាប់រយៈនពលពាក់ព័នធ
ដែលរ ួម្ានកាលបរ ិនចេ ទ្ដែលរែឋ ឬដែនែីរបស់អ្នកឈានែល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញាន 80%
ននាេះអ្ន កអាចោក់ពាកយសុំនឡើង វ ិញសប្រាប់ការបង់ប្រាក់រយៈនពលរហូ តែល់ជាង 2 សាដហ៍។
ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment នឹងកាត់បនា យនលើរយៈនពលរហូ តែល់ 2 សាដហ៍។
សាដហ៍ែំបូង នប្រកាយរែឋ ឬដែនែរី បស់អ្នកឈានែល់ចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញាន 80% នហើយ
ននាេះការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment នឹងជាការបង់ប្រាក់ដតម្ួ យែងនន៖
•

ចំនួន $450 ប្របសិននបើអ្នកានាត់បង់នប្រចើនជាង 8 នា៉ាង ឬនពញម្ួ យនងៃ ននការងារ នហើយ
អ្ន កម្ិនកំពុងានសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ Department of Veterans’ Affairs
(DVA) នទ្

•

ចំនួន $100 ប្របសិននបើអ្នកានាត់បង់នប្រចើនជាង 8 នា៉ាង ឬនពញម្ួ យនងៃ ននការងារ
នហើយអ្ន កកំពុងានសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA។
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សាដហ៍ទ្ីពីរ នប្រកាយរែឋ ឬដែនែរី បស់អ្នកឈានែល់ចាក់វ៉ាក់សាំងនពញនលញាន 80% នហើយ
ននាេះការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment នឹង៖
•

ជាការបង់ប្រាក់ដតម្ួ យែងចំនួន $320 ប្របសិននបើអ្នកានាត់បង់នប្រចើនជាង 8 នា៉ាង ឬនពញ
ម្ួ យនងៃ ននការងារ នហើយអ្ន កម្ិនកំពុងានសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA នទ្

•

ចប់ ប្របសិននបើអ្នកកំពុងានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ Centrelink ឬ DVA។

ប្រកយរយៈនពលននេះ ការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payments នឹងម្ិនាននៅកនុងតំបន់
របស់អ្នកនទ្ៀតនទ្។
សប្រាប់ព័ត៌ានបដនា ម្៖
•

នៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
សប្រាប់ព័ត៌ានជាភាសាអ្ង់នគា ស

•

នៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលអ្ន កអាចអាន សាដប់ ឬនម្ើលព័ត៌ាន
ជាភាសារបស់អ្នក។

•

នៅទ្ូ រសពទ នៅនលខ្ 131 202 នែើម្បីនិយយជាម្ួ យនយើងជាភាសារបស់អ្នក។

ប្របសិននបើអ្នកដលងានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ COVID-19 Disaster Payment នទ្ៀតនហើយ
ននាេះអ្ន កអាចរកនម្ើលការបង់ប្រាក់ ឬជំនួយគ្នំប្រទ្នផសងនទ្ៀតដែអ្ន កប្របដហលជាអាចទ្ទ្ួ លាន។ ទៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/covid19
នៅទ្ូ រសពទ នៅនលខ្ 131 202 នែើម្បីនិយយជាម្ួ យនយើងជាភាសារបស់អ្នកអ្ំពីការបង់ប្រាក់ និងនសវកម្ម
Centrelink ។ ចំណា៖ំ ការនៅទ្ូ រសពទ ពីនលខ្ទ្ូ រសពទ ផទេះនៅកាន់នលខ្ ‘13’ ពីកដនា ងណាម្ួ យនៅកនុងប្របនទ្ស
អ្ូ ស្ត្សាតលី ប្រតវូ ានគិតនងា តាម្អ្ប្រតានងរ។ អ្ប្រតាននាេះអាចដប្របប្របួលពីតនម្ា ននការនៅទ្ូ រសពទ នៅកនុងតំបន់
នហើយក៏អាចដប្របប្របួលរវងអ្ន កផដ ល់នសវទ្ូ រសពទ នានា ផងដែរ។ ការនៅទ្ូ រសពទ នៅនលខ្ ‘1800’ ពីនលខ្ទ្ូ រសពទ
ផទ េះរបស់អ្នកគឺឥតគិតនងា ។ ការនៅទ្ូ រសពទ ពីទ្ូរសពទ សាធារណៈ និងទ្ូ រសពទ នែ អាចប្រតវូ ានគិតនា៉ាង នហើយ
អាចគិតនងា តាម្អ្ប្រតាកាន់ដតខ្ព ស់។

ការប្របកាសម្ិនទ្ទ្ួ លខ្ុសប្រតវូ ៖ ព័ត៌ានននេះប្រតឹម្ប្រតូវនៅនងៃ 20 ដខ្តុលា ឆ្នំ 2021។ ព័ត៌ានដែលាន
នៅកនុងការនាេះពុម្ពផាយននេះាននគ្នលបំណងដតជាការដណនាំចំនពាេះការបង់ប្រាក់ និងនសវកម្ម នានា
ប៉ាុនណា
ណ េះ។ ជាការទ្ទ្ួ លខ្ុសប្រតវូ របស់អ្នកនែើម្បីសនប្រម្ចចិតត ប្របសិននបើអ្នកប្រាថានចង់ោក់ពាកយសុំការបង់ប្រាក់
និងនែើម្បី ន្វ ើការោក់ពាកយសុំទាក់ទ្ងនឹងកាលៈនទ្សៈពិនសសរបស់អ្នក។
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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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