پرداخت کمک کارگر به خاطر کروناویروس
(کووید – )19
$450 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment – Dari
 450دالر پرداخت کمک کارگر
اگر عالئم کروناویروس دارید ،باید آزمایش انجام بدهید و بعد در خانه بمانید.
اما الزم نیست بین سالمتی جامعه ما و تهیه غذا برای خانواده تان یکی را انتخاب کنید.
حکومت ویکتوریا پرداخت مبلغ  450دالر را برای کمک به کارگرانی که پس از آزمایش کروناویروس باید منزوی شوند اعالم کرده است  -اما افرادی که
رخصتی مریضی ندارند می توانند از این مبلغ استفاده کنند.
این شامل کارگران گاه به گاهی ( ،)casualکارگران قراردادی و کارگرانی که رخصتی مریضی بیشتر ندارند می گردد.
هرکسی که در ویکتوریا زندگی می کند می تواند این کمک را دریافت کند  -برای دریافت این کمک الزم نیست شهروند استرالیا باشید یا اقامت دایمی داشته
باشید.
اگر واجد شرایط باشید ،این پرداخت به شما کمک می کند تا دریافت نتیجۀ آزمایش تان در خانه بمانید.
اگر تأیید شده است که دچار کروناویروس هستید یا به شما گفته شده است که باید به دلیل تماس نزدیک با شخصی که دچار کرونا ویروس است ،خود را از
دیگران منزوی کنید ،به شما مبلغ  1500دالر به عنوان پرداخت سختی داده می شود.
حکومت ویکتوریا همچنین این مبلغ را برای کارگرانی که فرزندان زیر  16سال دارند و به آنها گفته شده که خود را از دیگران منزوی کند نیز پرداخت می
کند .این به این معناست که اگر شما ضرورت دارید که از فرزندان تان که به آنها گفته شده است در خانه بمانند ،مراقبت کنید اگر نتوانید به سر کار بروید و
دستمزد خود را نیز از دست بدهید ،می توانید این کمک را دریافت کنید.
برای گرفتن معلومات بیشتر یا دادن درخواست ،با شماره تلفون  1800 675 398تماس بگیرید و یا www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-
 support-paymentرا ببینید.
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