COVID-19 Disaster Payment အက
သတင်းအချ အလ မျြော်း

ြောင်း

ဤထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ သည် ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမ COVID-19 အမ ောျားပပည်သူ က န်ျားမောထ ျား အမနံ့်ထ ကော ံ့ ်
အလု ပ်နှ ံ့ ်ဝ ်ထ ွေ ဆံု ျားရံ ျားခဲံ့သညံ့်
ု က်ခွေ ံ့ ်သတ်မှတ်ခ က်နှ ံ့ ်ညီညွေတ်ထသောလူ မ ောျားအတွေ က် ထပျားသညံ့်တစ်လု ံ ျားတစ်ခဲတည်ျား
ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ပြစ်သည်။ ၎ ်ျားအမနံ့်တွေ ် ပတ်သမ်ျားပခ ်ျား၊ ထ ောဂါအပြစ်မ ောျား ောထန ော သု ံ့မဟု တ် လပ်ရှောျားသွေောျားလောမ
ကနံ့်သတ်ခ က်မ ောျား ပါဝ ်နု ်သည်။
COVID-19 Disaster Payment သည် အခွေ န်စည်ျား ကပ်နု ်သညံ့်ထ ွေ မဟု တ်ပါ။
သ ်သည် COVID-19 Disaster Payment ကု အကယ်၍ သ ် ထယဘု ယ
ု က်ခွေ ံ့ ်သတ်မှတ်ခ က်စည်ျားမ ဥ်ျားမ ောျားနှ ံ့ ်
ကု က်ညီသညံ့်အပပ ် သ ံ့ ်အထပခအထနအတွေ က် စည်ျားမ ဥ်ျားမ ောျားနှ ံ့ ်လည်ျား ကု က်ညီပါက ထကော ်ျား နု ်ပါသည်။
ထအောက်ပါတု ံ့မှော ထယဘု ယ
ု က်ခွေ ံ့ ်သတ်မှတ်ခ က်စည်ျားမ ဥ်ျားမ ောျားပြစ်ပါသည်• သ ် အသက် ၁၇ နှ စ် သု ံ့မဟု တ် အ က် အရွေယ်ရှသူ ပြစ်သည်
• သ ်သည် သ ံ့ ် ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမရှ ပတ်သမ်ျားမထ ကော ံ့ ် အနည်ျားဆံု ျား ၈ နော ီ စောအလု ပ်နှ ံ့ ် ဝ ်ထ ွေ ကု
ဆံု ျားရံ ျားခဲံ့ ပပီ ျား ထ ောဂါကပ်ထဘျား-ဆက်နွှယ်သညံ့် ခွေ ံ့ ်ခံစောျားပု ်ခွေ ံ့ ်မ ောျား တစ်စု ံ တစ် ော သ ံ့ ်တွေ ် မရှပါ
• သ ်သည် Pandemic Leave Disaster Payment ၊ ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမ အထသျားစောျား စီ ျားပွေောျားလုပ် န်ျား
ထပျားထ ွေ ၊ Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay သု ံ့မဟု တ် ကောလအတူ တူ အတွေ က် ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ်
အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမ အထပခခံ ထ ောဂါကပ်ထဘျားကကီ ျား ထပျားထ ွေ တု ံ့ကု လက်ခံ ရှထနသည် မဟု တ်ပါ
• ကနံ့်သတ် ောျားသညံ့် လပ်ရှောျားသွေောျားလောမ အမနံ့်အ ပပည်ထ ော ်စုက အတအလ ်ျားထ ကညော ောျားသညံ့် COVID-19
အပြစ်မ ောျားသညံ့်ထန ောတွေ ် သ ် ထန ု ်လျှ ်၊ အလု ပ်လုပ်ကု ်လျှ ် သု ံ့မဟု တ် သွေ ောျားထ ောက်လည်ပတ်ခဲံ့သည်
• သ ်သည် သ ်၏ ပံု မှန် ဝ ်ထ ွေ ကု လက်ခံ ရှမထနသညံ့်အပပ ် သ ံ့ ်အလု ပ်ရှ ်သည် သ ံ့ ်ကု ယ်စောျား Retaining Domestic
Airline Capability ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ မ ောျားကု လက်ခံ ရှမထနပါ။
သ ်သည် ပပည်ထ ော ်စု ထ ကညော ောျားသညံ့် COVID-19 အပြစ်မ ောျား ောထန ော၌ ထန ု ်ပခ ်ျား သု ံ့မဟု တ်
အလု ပ်လုပ်ပခ ်ျားနှ ံ့ ်ပတ်သက်သညံ့် သတ်မှတ်ခ က်ကု အကယ်၍ ထအောက်ပါနှ စ်ခုလံု ျားနှ ံ့ ် အက ံျုျားဝ ်လျှ ် ကု က်ညီသည် •
•

ပတ်သမ်ျားပခ ်ျား မလု ပ်သညံ့် နယ်ထပမတစ်ခုတွေ ် သ ် ထန ု ်သည် သု ံ့မဟု တ် အလု ပ်လုပ်သည်
ပတ်သမ်ျားပခ ်ျားလုပ် ောျားသညံ့် နယ်ထပမ အတွေ ်ျား သု ံ့မဟု တ် အပပ ်သု ံ့ ပြတ်သန်ျားမဝ ်ထ ောက်နု ်ထသောထ ကော ံ့ ် သ ်
အလု ပ်မလု ပ်နု ်ပါ။

အကယ်၍ သ ် သက်ဆု ်သညံ့်ကောလအတွေ ်ျား ပပည်ထ ော ်စုက အတအလ ်ျားထ ကညော ောျားသညံ့် COVID-19
အပြစ်မ ောျား ောထန ောတစ်ခုသု ံ့ အလည်အပတ်ထ ောက်ရှခဲံ့ ပပီ ျား သ ်၏ လပ်ရှောျားသွေောျားလောမကု ကနံ့်သတ်မပြစ်ထစသညံ့် ဒု တယ
အမ ောျားပပည်သူ က န်ျားမောထ ျား အမနံ့်အထပေါ် သ ံ့ ်အောျား မူ တည်ခဲံ့လျှ ် သ ်သည်လည်ျား
ု က်ထကော ်ျား
ု က်နု ်သည်။
သ ်သည် ပပည်ထ ော ်စု-ထ ကညော ောျားသညံ့် COVID-19 အပြစ်မ ောျားသညံ့်ထန ော
ထအောက်ပါနှ စ်ခုလံု ျားနှ ံ့ ် သက်ဆု ်သညံ့်အခါ ကု က်ညီ န် မလု အပ်ထတောံ့ပါ•

ု က်ခွေ ံ့ ်စည်ျားမ ဥ်ျားကု

သ ်၏ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမသည် COVID-19 ကောကွေ ယ်ထဆျား အပပညံ့်အစံု ကု 80%
ောခု ်နန်ျား ု ျားပပီ ျားသွေောျားသညံ့်အခါ
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•

ကျွန်ုပ်တု ံ့သည် သ ်၏ COVID-19 Disaster Payment ထတော ်ျားခံခ က်ကု သက်ဆု ်သညံ့် ကောလအတွေ က်
ခွေ ံ့ ်ပပခဲံ့ သည်၊ ၎ ်ျားကောလမှော သ ံ့ ်ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမသည် COVID-19 ကောကွေ ယ်ထဆျား 80%
ု ျားပပီ ျားသညံ့်ထနံ့ က်အပါအဝ ်ပြစ်သည်။

သ ်၏ သောမန်အလု ပ် တစ်ထနံ့လု ံ ျားမှော အလု ပ်လုပ် န် သ ံ့ ်အောျား သတ်မှတ်ထပျား ောျားသညံ့်ထနံ့ပြစ်ထသော်လည်ျား
ကနံ့်သတ် ောျားသညံ့် လပ်ရှောျားသွေောျားလောမ အမနံ့်ထ ကော ံ့ ် မလု ပ်ကု ်နု ်ခဲံ့ပါ။ ၎ ်ျားတွေ ် အခ န်ပပညံ့်၊ အခ န်ပု ်ျား သု ံ့မဟု တ် ၈
နော ီ က်နည်ျားသညံ့် ထရှော ်တခ ် အလု ပ်အဆု ်ျားကု မတက်ထ ောက်နု ်ပခ ်ျားပါဝ ်သည်။

အ ယ၍ သင Centrelink သု ို့မဟု တ Department of Veterans’ Affairs (DVA)
က ြော ပို့ က ်းကငွေ ု ရရကေလျှင
အကယ်၍ သ ်
ု က်သညံ့် Centrelink ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ သု ံ့မဟု တ် or DVA ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ ကု ရှထနပပီ ျား
ု က်ခွေ ံ့ ်သတ်မှတ်ခ က်စည်ျားမ ဥ်ျားအောျားလု ံ ျားနှ ံ့ ်ကု က်ညီလျှ ် သ ် COVID-19 Disaster Payment ကု
ထလျှောက် ောျားနု ်ပါသည်။
သ ် ထတော ်ျားခံသညံ့် ကောလမတု ်မီ ၈ ပတ်ကောလအတွေ ်ျား အနည်ျားဆံု ျား တစ်ကကမ် အလု ပ်အကု ်မှဝ ်ထ ွေ ကု ကျွန်ုပ်တု ံ့ ံ သ ်
သတ ်ျားပု ံ့ ောျားပပီ ျားပြစ် မည်ပြစ်သည်။ ဤစည်ျားမ ဥ်ျားသည် အကယ်၍ သ ် မ က်မပမ ်သူပြစ်ပပီ ျား Age Pension သု ံ့မဟု တ်
Disability Support Pension ကု လက်ခံ ရှထနပါက သ ်နှ ံ့ ် မသက်ဆု ်ပါ။
သ ်သည် ထအောက်ပါ ဝ ်ထ ွေ အကူ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ မ ောျားအနက် တစ်ခုကု ရှထန မည်ပြစ်သည်• 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 အ Income support supplement
• Veterans’ Act အ Service pension
• Veterans’ Act အ Veteran payment
• Veterans’ Act အ Education Allowance။
သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် သ ်၏ သောမန် ထ ွေ မညံ့် က်မ ောျား၌ ပံု မှန် Centrelink သု ံ့မဟု တ် DVA ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ကု ပါလမံ့်မည်။
သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် COVID-19 Disaster Payment ကု ဝ ်ထ ွေ အပြစ် Centrelink သု ံ့အစီ ်ခံတ ်ပပ န် မလု အပ်ပါ။
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အ ယ၍ သင Centrelink သု ို့မဟု တ DVA က ြော ပို့ က
မဟု တလျှင

်းကငွေ ု ရရကေသည

အကယ်၍ သ ် အောျားလု ံ ျားထသော
ု က်ခွေ ံ့ ်သတ်မှတ်ခ က်စည်ျားမ ဥ်ျားမ ောျားနှ ံ့ ်ကု က်ညီပပီ ျား
ု က်သညံ့် Centrelink
ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ သု ံ့မဟု တ် or DVA ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ ကု မဟု တ်လျှ ် သ ် COVID-19 Disaster Payment ကု
ထလျှောက် ောျားနု ်ပါသည်။
သ ်သည် သစထ တျားလ နု ် ံ ထန ု ်သူတစ်ဦျား ပြစ် မည် သု ံ့မဟု တ် သစထ တျားလ နု ် ံ ၌ အလု ပ်လုပ်ခွေ ံ့ ်ရှသညံ့်
ဗီ ဇောတစ်ခုကု ကု ်ထဆော ် ောျား မည်။ သစထ တျားလ နု ် ံ ၌ သ ်၏ အလု ပ်လုပ်ခွေ ံ့ ်အပါအဝ ် သ ံ့ ် ဗီ ဇော
အထသျားစတ်အခ က်မ ောျားနှ ံ့ ် စည်ျားကမ်ျားခ က်မ ောျားကု သ ် Department of Home Affair’s VEVO စနစ်ကု အသံု ျားပပ၍
စစ်ထဆျားနု ်သည်။
သ ်သည် COVID-19 Disaster Payment ကု တည်ထန ော တစ်ခုတည်ျားအတွေ က်သော ထတော ်ျားခံနု ်သည်။ သ ် တည်ထန ော
တစ်ခု က်ပု မ ောျားသညံ့်ထန ောအတွေ က်
ု က်သည်ဟု သ ်
်ပမ ်လျှ ် သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် သ ံ့ ်အတွေ က်
မည်သညံ့်တည်ထန ောက အထကော ်ျားဆု ံ ျားပြစ်မည်ကု ဆံု ျားပြတ် န် သ ် လု အပ်သည်။
တည်ထန ောမ ောျား၊ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ပမောဏနှ ံ့ ် သက်ဆု ် ောကောလမ ောျား အပါအဝ ် ပု မု သရှ န် ဝက်ဘ်ဆု က်
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment တွေ ် ကညံ့်ပါ။

အ ယ၍ သငို့ ပပညေယ သု ို့မဟု တ အု ပချျုပခေယကပမတွေ င
ြော ွေ ယက ်းအပပညို့အစု ု ်း ြော်းသညို့နှုေ်း ၇၀% သု ို့မဟု တ ၈၀% ကရြော ရလျှင
သ ံ့ ်ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် အသက် ၁၆ နှ စ် သု ံ့မဟု တ် အ က်အရွေယ်လူမ ောျား၏ ၇၀ ောခု ်နန်ျားမှော
COVID-19 ကောကွေ ယ်ထဆျား နှ စ်ကကမ်ပြ ံ့ ် အပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသွေောျားပါက အလု အထလ ောက်ထပျားသညံ့် COVID-19 Disaster
Payments ကု ပ်ဆု ်ျားပါမည်။
အကယ်၍ သ ်သည် လပ်ရှောျားသွေောျားလောမဆု ် ောကနံ့်သတ်ခ က်မ ောျားနှ ံ့ ် ပတ်မထနထသျားလျှ ် သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် အပတ်စဥ်
COVID-19 Disaster Payment အတွေ က် ပပန််လည်ထလျှောက် ောျား န် လု အပ်ပါမည် သု ံ့မှသော ကျွန်ုပ်တု ံ့ သ ်
ု က်ထနထသျားသည်ကု သမည်ပြစ်သည်။
သ ံ့ ်ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် အသက် ၁၆ နှ စ်နှ ံ့ ်အ က်အရွေယ်လူမ ောျား၏ ၈၀ ောခု ်နန်ျားမှော COVID-19
ကောကွေ ယ်ထဆျား နှ စ်ကကမ်ပြ ံ့ ် ကောကွေ ယ်ထဆျားအပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသွေောျားသညံ့်အခါ COVID-19 Disaster Payment အတွေ က်
ထပပော ်ျားလဲခ က်မ ောျား ရှပါလမံ့်မည်။
သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် COVID-19 Disaster Payment ကု အကယ်၍ သ ံ့ ်ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် 80% မှော
ကောကွေ ယ်ထဆျားအပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသညံ့်ထနံ့အပါအဝ ် သက်ဆု ် ောကောလအတွေ က် ခွေ ံ့ ်ပပခံ မှသော
ပပန်လည်ထလျှောက် ောျားနု ်မည်ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သ ် COVID-19 Disaster Payment ကု သ ံ့ ်ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် 80% မှော
ကောကွေ ယ်ထဆျားအပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသညံ့်ထနံ့အပါအဝ ် သက်ဆု ် ောကောလအတွေ က် ခွေ ံ့ ်ပပခံ လျှ ် ထနောက် ပ် ၂ ပတ်အတွေ က်
ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ ကု ပပန်လည်ထလျှောက် ောျားနု ်သည်။
COVID-19 Disaster Payment သည် ၂ အပတ်အ

ကောလတွေ ် ထလျှောံ့က သွေ ောျားပါလမံ့်မည်။
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ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် ကောကွေ ယ်ထဆျားအပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသူ ၈၀% ထ ောက်ရှပပီ ျားထနောက် ပ မအပတ်၌
COVID-19 Disaster Payment မှော ထအောက်ပါ တစ်ခါစော ထပျားထ ွေ ပြစ်ပါလမံ့်မည်•
•

သ ် ၈ နော ီ
Department
သ ် ၈ နော ီ
Department

က်ထက ော် သု ံ့မဟု တ် အလု ပ်တစ်ထနံ့လု ံ ျားစော ဆံု ျားရံ ျားခဲံ့ပပီ ျား သ ံ့ ်သညံ့် Centrelink သု ံ့မဟု တ်
of Veterans’ Affairs (DVA) ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ကု ရှထနသည် မဟု တ်လျှ ် $450
က်ထက ော် သု ံ့မဟု တ် အလု ပ်တစ်ထနံ့လု ံ ျားစော ဆံု ျားရံ ျားခဲံ့ပပီ ျား သ ံ့ ်သညံ့် Centrelink သု ံ့မဟု တ်
of Veterans’ Affairs (DVA) ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ကု ရှထနလျှ ် $100

ပပည်နယ် သု ံ့မဟု တ် အုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ထပမတွေ ် ကောကွေ ယ်ထဆျားအပပညံ့်အစံု ု ျားပပီ ျားသူ ၈၀% ထ ောက်ရှပပီ ျားထနောက် ဒု တယအပတ်၌
COVID-19 Disaster Payment မှော•
•

သ ် ၈ နော ီ က်ထက ော် သု ံ့မဟု တ် အလု ပ်တစ်ထနံ့လု ံ ျားစော ဆံု ျားရံ ျားခဲံ့ပပီ ျား သ ံ့ ်သညံ့် Centrelink သု ံ့မဟု တ်
Department of Veterans’ Affairs (DVA) ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ကု ရှထနသည် မဟု တ်လျှ ် တစ်ခါထပျားထ ွေ $320
အကယ်၍ သ ် သ ံ့ ်သညံ့် Centrelink သု ံ့မဟု တ် DVA ထ ောက်ပံ့ံ ထ ွေ ကု ရှထနလျှ ် မ ထတောံ့ပါ။

ဤကောလလွေ န်ထပမောက်ပပီ ျားထနောက် COVID-19 Disaster Payments ကု သ ံ့ ်နယ်ထပမအတွေ က် နု ်လမံ့်မည် မဟု တ်ပါ။
ပု မု သရှ န်•

အဂဂ လပ်စောပြ ံ့ ် servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment တွေ ် ကညံ့်ပါ

•

ဝက်ဘ်ဆု က် servicesaustralia.gov.au/yourlanguage တွေ ်ဝ ်ထ ောက်ပါ သ ံ့ ်ဘောသောစကောျားပြ ံ့ ်
အခ က်အလက်မ ောျားကု ြတ်နု ်သည်၊ နောျားထ ော ်နု ်သည်၊ ကညံ့်နု ်သည်

•

သ ံ့ ်ဘောသောစကောျားပြ ံ့ ် ကျွန်ုပ်တု ံ့အောျား စကောျားထပပောဆု န် ြုန်ျား 131 202 ကု ဆက်ပါ။

အကယ်၍ သ ် COVID-19 Disaster Payment ကု မ နု ်ထတောံ့လျှ ် သ ် နု ်သညံ့် အပခောျားထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ
သု ံ့မဟု တ် ပံံ့ ပု ျားမကု ရှောနု ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆု က် servicesaustralia.gov.au/covid19 တွေ ် ကညံ့်ပါ။
Centrelink ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ မ ောျားနှ ံ့ ်ဝန်ထဆော ်မမ ောျားတု ံ့နှ ံ့ ်ပတ်သက်၍ သ ံ့ ်ဘောသောစကောျားပြ ံ့ ် ကျွန်ုပ်တု ံ့အောျား ထပပောဆု န်
ြုန်ျား 131 202 ကု ဆက်ပါ။ မှတ်ခ က်- Australia မည်သည်ံ့ ထန ောမှမဆု သ ံ့ ်အမ်ြုန်ျားမှ ြုန်ျား ‘13’ နံ ပါတ်မ ောျားသု ံ့ ထခေါ်ထသော
ြုန်ျားထခေါ်ခမ ောျားကု ပံု ထသနန်ျားပြ ံ့ ် က ခံ ပါသည်။ အဆု ပါြုန်ျားထခေါ်နန်ျားမှော ထဒသထပပောက သ ံ့ ်ထ ွေ ကွေဲ လွေဲမ ရှထကော ်ျားရှနု ်ပပီ ျား
တယ်လီြုန်ျားကုမပ ဏီ အခ ်ျားခ ်ျားတွေ ်လည်ျား ကွေဲ လွေဲထကော ်ျား ကွေဲ လွေဲနု ်သည်။ သ ံ့ ်အမ်ကကျားြုန်ျားမှ ‘1800’ ြုန်ျားနံပါတ်မ ောျားသု ံ့
ထခေါ်ထသော ြုန်ျားထခေါ်ခမ ောျားမှော အခမဲံ့ ပြစ်သည်။ အမ ောျားပပည်သူြုန်ျားနှ ံ့ ် မု ဘု ်ျားြုန်ျားမ ောျားမှ ထခေါ်ထသောြုန်ျားထခေါ်ပခ ်ျားမ ောျားကု
အခ န်တု ်ျားတော ောျားနု ်ပပီ ျား ပု မု ကကီ ျားပမ ံ့ ်ထသောနန်ျားပြ ံ့ ် က ခံ နု ်သည်။
တောဝန်မယူ ပ ်ျားဆု ခ က်- ဤသတ ်ျားအခ က်အလက်မှော ၂၀၂၁ ခု နှ စ် ထအောက်တု ဘောလ ၂၀ က်ထနံ့အ တက ပါသည်။
ဤ ု တ်ပပန်စောထစော ်ပါ အခ က်အလက်မ ောျားကု ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ မ ောျားနှ ံ့ ် ဝန်ထဆော ်မမ ောျားအတွေ က် လမ်ျားညွေန်
တစ်ခုအပြစ်သော ည်ရွေယ် ောျားပါသည်။ သ ံ့ ်အထနပြ ံ့ ် သ ်၏ သီ ျားပခောျားအထပခအထနမ ောျားနှ ံ့ ်ပတ်သက်ပပီ ျား ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကျားထ ွေ
အတွေ က် ထလျှောက်လွှောတစ်ထစော ်ကု ထလျှောက် ောျား လု /မလု ဆံု ျားပြတ် န်မှော သ ်၏တောဝန်ပြစ်သည်။
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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.
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.
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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.
If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for
COVID-19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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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
you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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