FARSI

چطور  Pandemic Leave Disaster Paymentمطالبه کنید
 Pandemic Leave Disaster Paymentپشتیبانی برای زمانی است که شما نمیتوانید کار کنید و درآمدی کسب نمائید ،چون شما
یا فردی که از او مراقبت میکنید باید خودتان را بخاطر  COVID-19ایزوله یا قرنطینه کنید.
شما همچنین باید همه موارد زیر را برآورده کنید:
• شما حداقل  17ساله هستید و در استرالیا زندگی می کنید
• شما مقیم استرالیا هستید یا ویزایی دارید که به شما حق کار در استرالیا را می دهد
• شما در طول ایزوله خود ،قرنطینه یا مراقبت در استرالیا زندگی می کنید
• شما در زمان مطالبه تان در استرالیا زندگی می کنید
• شما قادر به کار نیستید و حداقل  8ساعت یا یک روز کامل کاری را در یک دوره  7روزه برای ایزوله خود ،قرنطینه یا مراقبت از
دست داده اید.
• شما هیچگونه حق مرخصی استعالجی ندارید ،از جمله مرخصی استعالجی همه گیری ،مرخصی شخصی یا مرخصی برای مراقبت
از شخص دیگر
• شما دارایی های نقدی کمتر از  $10,000در روز اول دوره ای که برای آن مطاللبه می کنید ،دارید.
دارایی های نقدی عبارتند از هر گونه وجوهی که به صورت نقدی یا پس انداز در دسترس شماست ،یا دارایی هایی است که به راحتی
می توان آنها را به نقد تبدیل کرد ،برای مثال ،پولی که به افراد دیگر قرض داده شده است.
اگر شما دارنده ویزای موقت هستید و مقررات واجد شرایط بودن باال را رعایت می کنید اما نمی توانید به صورت آنالین مطالبه دهید،
برای مطالبه با ما با  180 22 66تماس بگیرید.
اگر برای دوره ای مطالبه می کنید که از  18ژانویه  2022به بعد شروع می شود قادر هستید ،باید به صورت آنالین مطالبه کنید .برای
درخواست آنالین ،شما به یک حساب  myGovوصل شده به  Centrelinkنیاز دارید .اگر هنوز حساب کاربری ندارید ،چگونگی راه
اندازی یک حساب آنالین را بخوانید .به  servicesaustralia.gov.au/centrelinkonlineمراجعه کنید.
زمانی که یک حساب کاربری دارید ،وارد  myGovشوید.
.1

 Apply for supportرا از هشدار  Government support for coronavirusانتخاب کنید

.2

در قسمت تحت ) Get started ،Affected by coronavirus (COVID-19را انتخاب کنید

.3

 Apply for Pandemic Leave Disaster Paymentرا انتخاب کنید

.4

به سواالت پاسخ دهید و مطالبه تان را تسلیم کنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد  Pandemic Leave Disaster Paymentاز جمله به زبان خودتان ،به
 servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpaymentمراجعه کنید
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ENGLISH

How to claim Pandemic Leave Disaster Payment
Pandemic Leave Disaster Payment is support for when you cannot work and earn income,
because you or someone you are caring for has to self-isolate or quarantine due to COVID-19.
You must also meet all of the following:
• you are at least 17 years old and live in Australia
• you are an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia
• you are living in Australia during your self-isolation, quarantine or caring period
• you are living in Australia at the time of your claim
• you are unable to work and lost at least 8 hours or a full day of work in a 7 day period of selfisolation, quarantine or caring
• you have no sick leave entitlements, including pandemic sick leave, personal leave or leave to
care for another person
• you have liquid assets of less than $10,000 on the first day of the period you are claiming for.
Liquid assets are any funds readily available to you in cash or savings, or assets that can easily be
changed into cash. For example, money loaned to other people.
If you are a temporary visa holder and meet the eligibility rules above but cannot claim online, call
us on 180 22 66 to claim.
If you are claiming for a period which starts from 18 January 2022 onwards and you are able to,
you must claim online. To claim online, you need a myGov account linked to Centrelink. If you do
not have an account yet, read how to set up an online account. Go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline
Once you have an account, sign into myGov.
1. Select Apply for support from the Government support for coronavirus alert
2. Under Affected by coronavirus (COVID-19), select Get started
3. Select Apply for Pandemic Leave Disaster Payment
4. Answer the questions and submit your claim.
For more information about Pandemic Leave Disaster Payment including in your language, go to
servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment
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