کمک مالی )Coronavirus (COVID-19
کارگر

کمک مالی بلده کارگرایی ویکتوریایی که خود خو از دیگرو دور نگا مونه و یا قرنطین خانگی مونه
)۱۵۰۰ Department of Health and Human Services (DHHSدالرکمک یکدفعه ایی بلدی کارگرای ویکتوریایی ،که از  ۲۰جون ،به گفت ِه
 DHHSخودُن خو از دیگرو دور کیده یا قرنطین خانگی کیده دیده موشه .ایي کمک بلدی کسایی استه که خودُن شی ) coronavirus (COVID-19دیشته و
یا با کسایکه به ایي وایرس مبتال شده نزدیکی دیشته.

پرداخت حمایتی  Covid-19از کارگران به رسمیت میشناسه که خود خو از دیگرو دور یا قرنطین کیدو د خانه ،باعث مشکالت مالی د نفر یا
فامیل موشه که د ای مدت درآمد ندره.
کمک پولی ای مشکل را کمتر مونه و مردم قانع موشه که طبق دستور ده خانه بیشیه.

كي مستحق كمك مالی COVID-19استه؟
برای واجد شرایط بودو ،به کرونا وایرس مبتال باشه و یا با کسی که به ایي وایرس مبتال یه به نزدیکی در تماس باشه وباید با دستور  DHHSخود خو از دیگرو
دور کده شی و قرنطیین خانگی کده شی و:
•
•
•
•

 ١٧ساله یا باالتر باشه
فعلن د ویكتوریا زندگي كنه وشامل كساییكه ویزه حمایتي موقت و ویزاي كاري موقت  ٤٥٧و  ٤٨٢دیره موشه
د كار دوامدار باشه وبه احتمال زیاد د دوره كه خود خو از دیگرو دور یا قرنطین خانگی کده كار كنه واز خاطر قرنطین خانگي كار نتنه
كارگرایكه كدام درآمد ندیشته باشه وهیجگونه كمك مالي از طرف كار خو بخاطر قرنطین خانگي نگره و د دوران قرنطین خانگی کار
نتنه.

•
•

كار گرایكه پول رخصتي مریضي ویا كمك مخصوص مرض عمومي را استفاده كیده شد

از طرف  JobKeeperپول نگره و مستحق نباشه و یا هیجگونه پول از طرف دولت استرالیا دریافت نكنه.

كارگرا شامل كار دایمي ,كار گاه و بیگاه ,كار نیمه وقت ,كار با مدت معلوم ,و كار شخصي موشه.

چیرقم ما یا یکی از کار گرایم بلده ازی پرداخت درخواست بیدی؟
تیم دنبال کننده  DHHSمستقیم به موارد کرونای تایید شده یا به کسایکه ده نزدیگ ازو بوده تماس میگره.
تمام چیزای که بلده ازی پرداخت ده کار استه ده تیلیفون صورت میگره.
أي تنها رایي استه كه شمو میتنین أي پول را بیگرید.

بلدی دریافت اي نشریه بطور قابل دسترسی د Emergency Management Communications
د  em.comms@dhhs.vic.gov.auایمیل کَنید.
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