Wëu kee $450 ke kuɔɔny ye keek gäm kɔc të cennë keek
them gup në tuany ë Coronavirus (COVID-19)
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Dinka

Thëm de tuany ë COVID-19 në kɔc gup aaye loi abac tënnë raan ëbɛ̈n
Thëm de tuany ë coronavirus në kɔc gup aaye loi abac tënnë raan ëbɛ̈n. Kän ee ye mat thïn agut cï kɔc cïn
waragɛŋ de panakim ye cɔl (Medicare card), cï mɛn de kamaan ëke bɔ̈ aɣeer, kɔc cï keny wennë cïkkë jɔ̈t baai
ëtënnë ku jɔl ya abaköök ëke bɔ̈ në bɛ̈i kɔ̈k peei yiic. Na nɔŋ guɔ̈p kä ye tuany ë coronavirus (COVID-19) nyuɔɔth
në yï guɔ̈p, ke yïn bï rɔt dhil ya cɔk them guɔ̈p në ye tuany kënnë.

Na cï yïn them guɔ̈p, ke yïn bï kuɔɔny de wëu ya yök tënnë akuma de Bïktoria.
Na cï yïn them guɔ̈p në tuany de coronavirus (COVID-19), ke yïn bï dhil ya rëër baai agut cï kööl bennëkë cï yök në
yïguɔ̈p jɔl lɛ̈k yïn. Yïn bï ya jäl paanduɔ̈n yetök tënɔŋ en kë rïlic cï tuɔ̈l. Yïn cïï bï bɛɛr ya lɔ tëduɔ̈ɔ̈n thɛɛr de luɔi.
Na ca diɛɛr në kë de ciɛ̈n wëu bï keek bɛɛr ya gäm yïn tëduɔ̈ɔ̈n de luɔi; në thɛɛ tiit yïn keek në kë bï lɛ̈k yïn në thëm
cennë yïn them guɔ̈p në tuany de COVID-19, ke yïn bïï akuma de Bïktoria ya miɔɔc në wëu kee $450 ke kuɔɔny ye
keek gäm kɔc të cennë keek them gup në tuany de coronavirus (COVID-19).

Ëkuɔɔny kënnë aye gäm kɔc lui kënnë keek yiɛ̈n athöör bennë keek ya päl lɔ në bɛ̈ikeniic në kë de tuaany. Ëkënnë
ayee mat thïn ëbɛ̈n agut cï kɔc ye luui në ke cïn (casual workers), kɔc ye luui në thɛɛ cï keek thaany (contract
workers) ku jɔl ya kɔc kënnë keek yiɛ̈n athöör bennë keek ya päl lɔ në bɛ̈ikeniic në kë de tuany.
Raan ëbɛ̈n tɔ̈ në Bïktoria alëu bï ya yök në ye kuɔɔny kënnë – ku yïn cïï ye kɔɔr ba kɔn ya mɛnh de baai në
Authërelia ëtënnë wennë ba kɔn ya raan cï köök baai ëtënnë ago ya yök në ye kuɔɔny kënnë.
Na cï yïn yök ke yï nɔŋ guɔ̈p tuany de coronavirus (COVID-19) wennë ye raan cï kɔn thiääk wennë raan nɔŋ guɔ̈p
tuany ë coronavirus (COVID-19), ke yïn bï rɔt dhil ya tääu tëdu yïtök në thɛɛ juëc yiic. Ku yïn lëu bï yïn ya miɔɔc në
wëu kee $1500 ke kuɔɔny.
Akuma de Bïktoria ee kuɔɔny kënnë gam ëyadëŋ tënnë kɔc lui kɔɔr bïkkë dhuk në bɛ̈ikeniic agokë nyïn ya lɔ tïït në
mïthkeen cï keek yɔ̈ɔ̈k wu bïkkë röth ya tääu tëden keepɛ̈i, yïn lëu ba ye kuɔɔny kënnë ya yök ëyadëŋ të cïnnë bɛɛr
lɔ tëduɔ̈ɔ̈n de luɔi ku kɔɔr bï wëuku tekiic wennë bï keek nyaai tëduɔ̈ɔ̈n de luɔi.
Na kɔɔr wël juëc kɔ̈k wennë kɔɔr ba thiɔ̈ɔ̈ŋ në ye luɔɔi kënnë, ke yï yuɔ̈pë namba lääu wennë hɔ̈tlaany de kuɔɔny
në kë de tuany ë coronavirus në 1800 675 398 wennë liep wɛbthait kënnë: www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-workersupport-payment.

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
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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.
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