่ ยเหลือการแยกก ักต ัวหล ังการตรวจหาเชอ
ื้ ไวร ัสโคโรนา (COVID -19) $450
เงินชว

ื้ ไวรัสโคโรนา
เงินชว่ ยเหลือการแยกกักตัวหลังการตรวจหาเชอ
(COVID – 19) $450
้ ไวรัสโคโรนา คุณต ้องไปเข ้ารับการตรวจหาเชือ
้ และอยู่กบ
หากคุณมีอาการของโรคติดเชือ
ั บ ้าน
คุณไม่จาเป็ นต ้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของชุมชนของเราและการหาเลีย
้ งครอบครัวของคุณ
รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได ้ประกาศให ้เงินช่วยเหลือจานวน $450
้ ไวรัสโคโรนา
เพือ
่ ช่วยเหลือพนักงานผู ้ซึง่ จาเป็ นต ้องแยกกักตัวหลังเข ้ารับการตรวจหาเชือ
แต่พวกเขาไม่สามารถใช ้สิทธิร์ ับค่าแรงในขณะทีล
่ าป่ วยได ้
ทัง้ นี้ รวมถึงพนักงานชัว่ คราว (casual worker) พนักงานแบบสัญญาการจ ้างงาน (contract worker)
ิ ธิร์ ับค่าแรงเหลืออยู่
หรือพนักงานผู ้ไม่มวี น
ั ลาป่ วยทีม
่ ส
ี ท
ทุกคนทีพ
่ านักอยู่ในรัฐวิกตอเรียสามารถรับเงินช่วยเหลือนี้ได ้
คุณไม่จาเป็ นต ้องเป็ นพลเมืองหรือผู ้อยู่อาศัยถาวรในการทีจ
่ ะได ้รับความช่วยเหลือนี้
ิ ธิ์ เงินช่วยเหลือนีจ
้ ไวรัสโคโรนา
หากคุณเป็ นผู ้ทีม
่ ส
ี ท
้ ะช่วยให ้คุณอยู่กบ
ั บ ้านได ้ในขณะทีค
่ ณ
ุ รอผลการตรวจหาเชือ
้ ไวรัสโคโรนา
หากคุณได ้รับการยืนยันว่าติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา
หรือคุณได ้รับการแจ ้งว่าต ้องแยกกักตัวเองเนื่องจากมีการสัมผัสใกล ้ชิดกับผู ้ติดเชือ
ิ ธิไ์ ด ้รับเงินช่วยเหลือสาหรับความยากลาบาก (hardship payment) $1,500
คุณจะมีสท
อีกด ้วย
รัฐบาลรัฐวิกตอเรียยังได ้ให ้ความช่วยเหลือแก่พนักงานผู ้ทีม
่ บ
ี ุตรอายุตา่ กว่า 16 ปี ซึง่ บุตรเป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับการแจ ้งว่า
ต ้องแยกกักตัวเอง นั่นหมายความว่า หากคุณจาเป็ นต ้องดูแลบุตรผู ้ซึง่ ได ้รับการแจ ้งว่าต ้องอยู่กบ
ั บ ้าน
ิ ธิไ์ ด ้รับเงินช่วยเหลือนี้ หากคุณไม่สามารถไปทางานและขาดรายได ้
คุณก็จะยังมีสท
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือวิธก
ี ารสมัคร กรุณาติดต่อสายด่วนไวรัสโคโรนา ที่ 1800 675 398 หรือไปทีเ่ ว็บไซต์
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment
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To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 13 August 2020.
Available at: DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) https://www.dhhs.vic.gov.au/translatedresources-coronavirus-disease-covid-19
Available at: DHHS.vic – Public housing restrictions: information and support
<https://www.dhhs.vic.gov.au/information-and-supports-public-housing-restrictions-covid-19>
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