دفعة دعم الع ّمال بسبب تفشّي فيروس كورونا
()COVID-19
$300 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment – Arabic
دفعة لدعم الع ّمال قيمتها  300دوالر
فحص ثم البقاء في المنزل.
إذا كنتم تعانون من أعراض فيروس كورونا ،يجب عليكم إجراء
ٍ
وليس عليكم االختيار بين صحة مجتمعنا وإطعام أفراد أسرتكم.
ص للكشف عن فيروس كورونا  -ولكن
لقد أعلنت حكومة والية فيكتوريا عن دفعة قيمتها  300دوالر لدعم الع ّمال الذين يتوجّب عليهم عزل أنفسهم بعد إجراء فح ٍ
ليس لديهم إجازة مرضية يمكنهم استخدامها.
وهذا يشمل الع ّمال المؤقتين والع ّمال المتعاقدين وأولئك الذين لم يعد لديهم أي إجازة مرضية.
ويستطيع أي شخص يعيش في والية فيكتوريا الحصول على هذا الدعم – وليس من الضروري أن تكونوا مواطنين أو ُمقيمين دائمين للحصول على الدعم.
وإذا كنتم مؤهلين ،فسوف تساعدكم هذه الدفعة على البقاء في المنزل أثناء انتظار نتائج فحصكم.
إذا تم تأكيد إصابتكم بفيروس كورونا ،أو إذا ُ
طلب منكم عزل أنفسكم ألنكم كنتم على اتصال وثيق بشخص ُمصاب بفيروس كورونا ،عندها سوف تحصلون أيضا ً
صصة للمساعدة في المصاعب قيمتها  1500دوالر.
على دفعة ُمخ ّ
كما تقدّم أيضا ً حكومة والية فيكتوريا هذا الدعم للع ّمال الذين لديهم أطفال دون سن  16عاما ً وقد ُ
ِب من أطفالهم عزل أنفسهم .وهذا يعني ،إذا كنتم بحاجة إلى
طل َ
رعاية أطفالكم الذين ُ
طلب منهم البقاء في المنزل ،يمكنكم أيضا ً الحصول على الدعم إذا لن تستطيعوا الذهاب إلى العمل وسوف تخسروا راتبكم.
صص لفيروس كورونا على الرقم  1800 675 398أو قوموا بزيارة الموقع اإللكتروني
ب ،اتصلوا بالخط الساخن ال ُمخ ّ
للمزيد من المعلومات أو لتقديم طل ٍ
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment

To find out more information about coronavirus and
)how to stay safe visit DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19
><www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
If you need an interpreter, call 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
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For any questions
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