)PERSIAN (FARSI

Pandemic Leave Disaster Payment
 Pandemic Leave Disaster Paymentیک پرداختی یک باره است که در صورتی که شما قادر به کار و
کسب درآمد نباشید زیرا شما یا فردی که به دلیل ابتال به ) coronavirus (COVID-19از او مراقبت می کنید
مجبور به قرنطینه هستید ،به شما کمک می کند.
شما نباید حق مرخصی مناسبی از جمله مرخصی استعالجی دوران همه گیری ،مرخصی شخصی یا مرخصی ویژه
مراقبت از شخص دیگری داشته باشید.
در صورت دریافت هر گونه پرداختی حمایتی درآمدی ،نمی توانید این پرداختی را مطالبه کنید.
برای دوره های قرنطینه یا مراقبت از  ۱۸ژانویه  ،۲۰۲۲می توانید با استفاده از Centrelink online
 accountخود از طریق  myGovآن را درخواست کنید .اگر حساب  myGovندارید ،می توانید آن را ایجاد
کنید.
اگر برای درخواست خود نیازمند کمک هستید ،می توانید با ما با شماره  ۱۸۰۲۲۶۶تماس بگیرید .اگر به مترجم
نیاز دارید به ما اطالع دهید و ما به صورت رایگان مترجم را ترتیب خواهیم داد.
قوانین مختلفی وجود دارد که ممکن است برای دوره های مختلف قرنطینه یا مراقبت اعمال شود .برای اطالعات
بیشتر ،به وبسایت  servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpaymentمراجعه
کنید.
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Pandemic Leave Disaster Payment
Pandemic Leave Disaster Payment is a lump sum payment to help if you are unable to work and
earn an income because you or someone you are caring for has to self-isolate or quarantine due to
coronavirus (COVID-19).
You must have no suitable leave entitlements including pandemic sick leave, personal leave or
leave to care for another person.
You cannot claim if you get any income support payments.
For isolation or caring periods starting from 18 January 2022, you can claim using your Centrelink
online account through myGov. If you don’t have a myGov account, you can set one up.
If you need help with claiming, you can call us on 180 22 66. Let us know if you need an interpreter
and we will arrange one for free.
There are different rules which may apply for different isolation or caring periods. For more
information, go to servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment

15642.2201
PAGE 2 OF 2

Services Australia

