پرداختی حمایت از کارمندان برای کروناویروس
(کووید)19-
$450 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment – Farsi
پرداختی حمایت از کارمندان  450دالر
اگر عالئم کروناویروس دارید ،باید آزمایش بدهید و در خانه بمانید.
اما نباید مجبور شوید بین سالمت جامعه محلی مان و امرار معاش خانواده تان انتخاب کنید.
دولت ویکتوریا پرداخت  450دالر را برای حمایت از کارمندانی که نیاز دارند بعد از انجام آزمایش کروناویروس منزوی شوند  -ولی مرخصی استهالجی
ندارند که بتوانند از آن استفاده کنند ،اعالم کرده است.
این شامل کارمندان پاره وقت ،کارمندان قراردادی و آنان که دیگر مرخصی استهالجی ندارند ،می شود.
هر فردی که در ویکتوریا زندگی می کند ،می تواند این پرداختی حمایتی را دریافت کند  -برای دریافت این پرداختی نیازی نیست که شهروند یا مقیم دائم باشید.
اگر واجد شرایط ب اشید ،این پرداختی از شما حمایت کرده تا در زمانی که منتظر نتیجه آزمایش تان هستید ،در خانه بمانید.
اگر تأیید شود که کروناویروس دارید ،یا به شما گفته شود بخاطر تماس نزدیک با فردی که کروناویروس داشته است باید منزوی شوید ،یک پرداختی 1500
دالر برای دوران مشقت نیز دریافت خواهید کرد.
دولت ویکتوریا این حمایت را برای کارمندانی که کودکانی زیر  16سال دارند و از آنها خواسته شده است خود را منزوی کنند ،نیز فراهم می کند .این بدین
معنی است که اگر الزم باشد از کودکان خود که باید در خانه بمانند مراقبت کنید ،و اگر نتوانید سر کار بروید و حقوق خود را از دست خواهید داد ،می توانید
این پرداخت حمایتی را دریافت کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر یا برای ارائه درخواست ،با خط اطالع رسانی کروناویروس به شماره  1800 675 398تماس بگیرید یا به
 www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-paymentمراجعه کنید.
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