የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ምርመራ ላደርጉ ሰዎች የሚሰጥ የ$450
ክፍያ
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Amharic

ምርመራው ለሁሉም ሰው በነጻ ነው
የኮሮናቫይርስ ምርመራው ለሁሉም ሰው በነጻ ነው። ይህም ማለት ሜዲኬር የሌላቸው ሰዎችንም ያካትታል። ለምሳሌ ያክል ለጉብኝት ወደዚህ የመጡ የሌላ ሀገር
ሰዎችን፣ ለስራ የመጡ ሰዎችን እንዲሁም ጥገኝነት ጠያቂዎችን ያጠቃልላል።
የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) በሽታ ምልክት ካለብዎ የግድ መመርመር አለብዎ።

ምርመራ ካደርጉ ከቪክቶሪያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ
የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ምርመራ ካደረጉ በኋላ ውጤቱ እስከሚነገርዎት ድረስ የግድ እቤትዎ መቀመጥ አለብዎት። ከቤትዎ መውጣት የሚችሉት በድንገተኛ
አደጋ ጊዜ ብቻ ነው። ወደ ስራ መሄድ አይችሉም።
የምርመራ ውጤትዎን እየጠበቁ እያለ ስራ ባለመስራትዎ ገቢ ከሌለዎ ከቪክቶሪያ መንግስት የ$450 ዶላር የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።
ይህንን ድጋፍ ማግኘት የሚችሉት የህመም ጊዜ የስራ ዕረፍት ፍቃድ የሌላቸው ሰራተኞች ናቸው። ይህም አልፎ አልፎ የሚሰሩ ስራተኞችን፣ የኮንትራት
ሰራተኞችን እንዲሁም የህመም ጊዜ የስራ ዕረፍት ፍቃዳቸውን የጨረሱ ሰራተኞችን ያካትታል።
ቪክቶሪያ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው ይህንን ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል። ይህንን ድጋፍ ለማግኝት የአውስትራሊያ ዜግነት ወይንም ቋሚ ነዋሪነት አያስፈልግም።
በምርመራ የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) እንዳለብዎ ከተረጋገጠ ወይንም የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካለዎት እረዘም ላለ ጊዜ
እራስዎን ማግለል ሊያስፈልግዎት ይችላል። በዚህ ጊዜ የ$1500 ዶላር ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።
እቤት እንዲቀመጡ የታዘዙ ልጆችን እየተንከባከቡ ስራ መሄድ ላልቻሉ ወላጆችም ጭምር የቪክቶሪያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ወላጆች ልጆችን
ሲንከባከቡ ወደ ስራ መሄድ ባለመቻላቸው ደሞዛቸው ከተቆረጠ የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።
ለተጨማሪ መረጃ ወይንም ይህንን ክፋያ ለማግኘት ስለ ማመልከት ወደ ኮሮናቫይርስ መረጃ መስመር ላይ 1800 675 398 ይደውሉ ወይንም የሚከተለውን
ድረ ገጽ www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment ይጎብኙ።

For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
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>.
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