ข้อมูลเกีย
่ วก ับ COVID-19 Disaster Payment
ิ ธิท
นีค
่ อ
ื การจ่ายเงินก ้อนสาหรับผู ้ทีม
่ ส
ี ท
์ ส
ี่ ญ
ู เสียงานและรายได ้อันเนือ
่ งมาจากคาสัง่ ด ้านสาธารณสุขของรัฐเขตก
่
ารปกครองเกีย
่ วกับ COVID-19 ซึงอาจเกีย
่ วข ้องกับการล็อคดาวน์ ฮอตสปอต หรือการจากัดการเคลือ
่ นไหว
การรับเงิน COVID-19 Disaster Payment นัน
้ ไม่ต ้องเสียภาษี
คุณอาจได ้รับ COVID-19 Disaster Payment
ิ ธิท
หากคุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามกฎการมีสท
์ ั่วไปทัง้ หมดรวมถึงกฎเกีย
่ วกับสถานการณ์ของคุณ
ิ ธิท
กฎการมีสท
์ ั่วไปเหล่านีค
้ อ
ื :
• คุณอายุตัง้ แต่ 17 ปี ขน
ึ้ ไป
• คุณสูญเสียชัว่ โมงการทางานอย่างน ้อย 8 ชัว่ โมงหรือเต็มวัน
และรายได ้เนือ
่ งจากการล็อคดาวน์ครัง้ หนึง่ ในรัฐหรือเขตการปกครองของคุณ
ิ ธิไ์ ด ้รับการลาหยุดทีเ่ กีย
และไม่มส
ี ท
่ วข ้องกับโรคระบาดใหญ่ทเี่ หมาะสม
• คุณไม่ได ้รับเงิน Pandemic Leave Disaster Payment
ซึง่ เป็ นเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กทีร่ ัฐหรือเขตการปกครองของคุณจ่ายให ้ เงิน Dad and Partner Pay
เงิน Parental Leave Pay หรือเงินช่วยเหลือโรคระบาดใหญ่ทรี่ ัฐจ่ายให ้สาหรับงวดเดียวกัน
• คุณได ้อาศัย หรือทางาน หรือเดินทางไปพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระกาศเป็ นฮอตสปอต COVID-19
โดยรัฐบาลเครือจักรภพซึง่ อยูภ
่ ายใต ้คาสัง่ จากัดการเคลือ
่ นไหว
• คุณไม่ได ้รับรายได ้ตามปกติและนายจ ้างของคุณไม่ได ้รับเงิน Retaining Domestic Airline Capability
ในนามของคุณ
คุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามข ้อกาหนดในการอยูอ
่ าศัยหรือทางานในพืน
้ ทีท
่ รี่ ัฐบาลเครือจักรภพประกาศเป็ นฮอตสปอ
ต COVID-19 หากมีคณ
ุ สมบัตส
ิ องอย่างนี้:
•

คุณอาศัยหรือทางานในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่ได ้ล็อคดาวน์

•

คุณทางานไม่ได ้เพราะคุณไม่สามารถเข ้าหรือออกจากพืน
้ ทีล
่ ็อคดาวน์ได ้

หากคุณได ้ไปเยีย
่ มเยือนพืน
้ ทีท
่ รี่ ัฐบาลเครือจักรภพประกาศเป็ นฮอตสปอต COVID-19
ในช่วงเวลาทีเ่ กีย
่ วข ้องและต ้องทาตามคาสัง่ ด ้านสาธารณสุขครัง้ ทีส
่ องซึง่ ส่งผลให ้มีการจากัดการเคลือ
่ นไหว
ิ ธิต
คุณอาจมีสท
์ รงนี้
ิ ธิส
คุณไม่จาเป็ นต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามกฎการมีสท
์ าหรับพืน
้ ทีท
่ รี่ ัฐบาลเครือจักรภพประกาศเป็ นฮอตสปอต
COVID-19 อีกต่อไป เมือ
่ ข ้อแม ้ทัง้ สองด ้านล่างนีเ้ กีย
่ วข ้องกับคุณ:
•

•

รัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีคนทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 ครบโดสแล ้วร ้อยละ
80
คุณได ้รับเงิน COVID-19 Disaster Payment ทีค
่ ณ
ุ ได ้ยืน
่ ขอมาสาหรับงวดทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้ว
ซึง่ รวมถึงวันทีร่ ัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีคนทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19
ครบโดสแล ้วร ้อยละ 80

งานเต็มวันตามปกติของคุณคือสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ถูกกาหนดให ้ทางาน แต่คณ
ุ ทาไม่ได ้เพราะมีคาสัง่ จากัดการเคลือ
่ นไหว
นีร่ วมถึงการไม่สามารถไปทางานเต็มเวลา งานพาร์ทไทม์หรือกะชัว่ คราวทีท
่ างานตา่ กว่า 8 ชัว่ โมงด ้วย

หากคุณกาล ังร ับเงินจาก Centrelink หรือ Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
ิ ธิ์ และมีคณ
ิ ธิท
หากคุณกาลังรับเงินจาก Centrelink หรือจาก DVA ทีค
่ ณ
ุ มีสท
ุ สมบัตต
ิ รงตามกฎการมีสท
์ งั ้ หมด
คุณสามารถขอรับ COVID-19 Disaster Payment ได ้
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คุณต ้องได ้เคยยืน
่ รายงานเกีย
่ วกับรายได ้ของคุณมาให ้เราแล ้วอย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ในเวลา 8 สัปดาห์
ก่อนงวดการขอรับเงินของคุณ กฎนีไ
้ ม่ใช ้กับคุณหากคุณตาบอดและได ้รับเงิน Age Pension หรือ Disability
Support Pension
คุณต ้องกาลังรับเงินอุดหนุนรายได ้อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ภายใต ้ Veterans’ Act
Service pension ภายใต ้ Veterans’ Act
Veteran payment ภายใต ้ Veterans’ Act
Education Allowance ภายใต ้ Veterans’ Act

คุณจะได ้รับการจ่ายเงิน Centrelink หรือ DVA ตามปกติในวันจ่ายเงินตามปกติของคุณ
คุณไม่จาเป็ นต ้องทาการรายงานเงิน COVID-19 Disaster Payment เป็ นเงินรายได ้ต่อ Centrelink

หากคุณไม่ได้กาล ังร ับเงินจาก Centrelink หรือ DVA
ิ ธิท
หากคุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามกฎการมีสท
์ ก
ุ ประการและไม่ได ้กาลังรับเงินจาก Centrelink หรือ DVA
ิ ธิ์ คุณสามารถยืน
ทีค
่ ณ
ุ มีสท
่ ขอ COVID-19 Disaster Payment ได ้
คุณต ้องเป็ นผู ้ถิน
่ พานักถาวรของออสเตรเลีย หรือถือวีซา่ ทีใ่ ห ้สิทธิท
์ างานในออสเตรเลีย
คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดวีซา่ และเงือ
่ นไข รวมถึงสิทธิใ์ นการทางานในออสเตรเลียโดยใช ้ระบบ VEVO
ของ Department of Home Affairs
คุณสามารถยืน
่ ขอเงิน COVID-19 Disaster Payment สาหรับหนึง่ สถานทีเ่ ท่านัน
้
ิ ธิม
หากคุณคิดว่าคุณมีสท
์ ากกว่าหนึง่ ที่ คุณต ้องตัดสินว่าทีไ่ หนดีทส
ี่ ด
ุ สาหรับคุณ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม รวมถึงสถานที่ จานวนเงินช่วยเหลือ และงวดทีเ่ กีย
่ วข ้อง ไปที่
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

ี
หากร ัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีประชากรทีไ่ ด้ร ับการฉีดว ัคซน
ครบโดสแล้วร้อยละ 70 หรือร้อยละ 80
COVID-19 Disaster Payments อัตโนมัตจ
ิ ะหยุด เมือ
่ ประชากรร ้อยละ 70 ทีม
่ อ
ี ายุตัง้ แต่ 16
ปี ขน
ึ้ ไปในรัฐหรือเขตการปกครองของคุณได ้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม
หากคุณยังคงได ้รับผลกระทบจากมาตรการจากัดการเคลือ
่ นไหวหรือการล็อคดาวน์ คุณจะต ้องสมัครขอ
ิ ธิ์
COVID-19 Disaster Payment ใหม่ทก
ุ สัปดาห์ เพือ
่ เราจะได ้ทราบว่าคุณยังคงมีสท
เมือ
่ ประชากรร ้อยละ 80 ทีม
่ อ
ี ายุตัง้ แต่ 16 ปี ขน
ึ้ ไปในรัฐหรือเขตการปกครองของคุณ ได ้รับการฉีดวัคซีน
COVID-19 ครบ 2 เข็ม COVID-19 Disaster Payment จะมีการเปลีย
่ นแปลง
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คุณสามารถยืน
่ ขอเงิน COVID-19 Disaster Payment ได ้อีกครัง้ หากคุณได ้รับเงินสาหรับงวดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ซึง่ รวมถึงวันทีร่ ัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีประชากรทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล ้วร ้อยละ 80
หากคุณได ้รับ COVID-19 Disaster Payment สาหรับงวดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ซึง่ รวมถึงวันทีร่ ัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีประชากรทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล ้วร ้อยละ 80
คุณสามารถยืน
่ ขอเงินนีใ้ หม่ได ้อีกครัง้ สาหรับเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
เงิน COVID-19 Disaster Payment จะลดลงภายในช่วงเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
สัปดาห์แรกหลังจากทีป
่ ระชากรในรัฐหรือเขตการปกครองของคุณร ้อยละ 80 ได ้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล ้ว
COVID-19 Disaster Payment จะเป็ นการจ่ายเงินดังนีห
้ นึง่ ครัง้ :
•

$450 หากคุณเสียชัว่ โมงทางานมากกว่า 8 ชัว่ โมงหรืองานเต็มวัน หากคุณไม่ได ้กาลังรับเงิน
ิ ธิ์
Centrelink หรือเงิน Department of Veterans’ Affairs (DVA) ทีค
่ ณ
ุ มีสท

•

$100 หากคุณเสียชัว่ โมงทางานมากกว่า 8 ชัว่ โมงหรืองานเต็มวันและคุณกาลังรับเงิน Centrelink
ิ ธิ์
หรือเงิน DVA คุณมีสท

สัปดาห์ทส
ี่ องหลังจากประชากรในรัฐหรือเขตการปกครองของคุณร ้อยละ 80 ได ้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล ้ว
COVID-19 Disaster Payment จะ:
•

เป็ นการจ่ายเงินหนึง่ ก ้อนจานวน $320 หากคุณเสียชัว่ โมงทางานมากกว่า 8 ชัว่ โมงหรืองานเต็มวัน
ิ ฺธ ิ์
และคุณไม่ได ้กาลังรับเงิน Centrelink หรือเงิน DVA ทีค
่ ณ
ุ มีสท

•

้ สุด หากคุณกาลังรับเงินจาก Centrelink หรือเงิน DVA
สิน

ิ ฺธ ิ์
ทีค่ ณ
ุ มีสท

หลังจากช่วงเวลานีแ
้ ล ้ว จะไม่มก
ี ารจ่ายเงิน COVID-19 Disaster Payments ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ
หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม:
•

ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment สาหรับข ้อมูลภาษาอังกฤษ

•

ไปที่ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ทีค
่ ณ
ุ สามารถอ่าน
ฟั งหรือดูข ้อมูลเป็ นภาษาของคุณ

•

โทร 131 202 เพือ
่ พูดกับเราด ้วยภาษาของคุณ

ิ ธิไ์ ด ้รับ COVID-19 Disaster Payment อีกต่อไป
หากคุณไม่มส
ี ท
ิ ธิไ์ ด ้รับเงินช่วยเหลือหรือความช่วยเหลืออะไรอย่างอืน
คุณสามารถหาว่าคุณอาจมีสท
่ หรือไม่ ไปที่
servicesaustralia.gov.au/covid19
โทร 131 202 เพือ
่ พูดกับเราด ้วยภาษาของคุณเองเกีย
่ วกับเงินช่วยเหลือและบริการของ Centrelink
หมายเหตุ:การใช ้โทรศัพท์บ ้านโทรไปยังหมายเลขทีข
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย ‘13’ จากทีไ่ หนก็ตามในออสเตรเลีย
จะเสียค่าโทรในอัตราคงที่ อัตรานัน
้ อาจแตกต่างกันไปจากราคาค่าโทรในท ้องถิน
่
และอาจแตกต่างกันระหว่างผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ด ้วย การโทรถึงหมายเลข ‘1800’
จากโทรศัพท์บ ้านของคุณไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
ส่วนการโทรศัพท์จากโทรศัพท์สาธารณะหรือจากโทรศัพท์มอ
ื ถืออาจมีการจับเวลาและด ้วยอัตราทีส
่ งู กว่า
ข ้อจากัดความรับผิดชอบ: ข ้อมูลนีถ
้ ก
ู ต ้อง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2021
ข ้อมูลทีบ
่ รรจุอยูใ่ นสิง่ พิมพ์นม
ี้ จ
ี ด
ุ ประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางเกีย
่ วกับเงินช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ
เป็ นหน ้าทีร่ ับผิดชอบของคุณเองต่อการตัดสินใจว่าคุณต ้องการยืน
่ ขอเงินช่วยเหลือและยืน
่ คาร ้องตามสถานการ
ณ์จาเพาะของคุณหรือได ้
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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.
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) 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:
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• 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.
You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
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• 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 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.

Information about the COVID-19 Disaster Payment - 20102021 - English

6

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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