कोरोनाभाइरस (COVID-19) परी�ण गन� $450 सहायता
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Nepali
सबै का लािग िन: शु � परी�ण
कोरोनाभाइरस परी�ण सबैका लािग िनः शु� छ। मे िडकेयर काड� नभएका ���ह�, ज�ै िवदे शबाट आएका आग�ुकह�,
आप्रवासी कामदारह� र शरणाथ�ह� सबैको लािग परी�ण िनः शु� �न्छ।
यिद तपाईंमा कोरोनाभाइरसका ल�णह� (COVID-19) छन् भने तपाईंले अिनवाय� परी�ण गराउनु पद� छ।

यिद तपाईंले परी�ण गराउनु भएमा िभ�ो�रया सरकारबाट तपाईंले आिथ�क सहयता प्रा� गन� स�ु �नेछ
तपाईंले कोरोनाभाइरस (COVID-19) को परी�ण गराइसके पिछ तपाईंले परी�णको प�रणाम नपाएस� तपाईं घरमै ब�ु पछ� ।
आपतकालीन अवस्थामा मात्र तपाईं घरबाट बािहर िनस� स�ु�न्छ। तपाईं काममा जान स�ु��।
यिद तपाईंलाई आफ्नो परी�णको प�रणाम पख�दै गदा� आफ्नो कमाई गुमाउँ ने िच�ा छ भने तपाईंले िभ�ो�रया सरकारबाट
सहयोग ��प $450 कोरोनाभाइरस (COVID-19) सहायता प्रा� गन� यो� �न स�ु�नेछ।
यो सहायता िबरामी िबदा नभएका सबै कामदारह�को लािग उपल� छ। �ाजुअल कामदारह�, करारमा रहेका कामदारह� वा
िबरामी िबदा न�ने सबै कामदारह�ले यो सहायता पाउन सक्छ।
िभ�ो�रयामा ब�े सबैले यो सहायता प्रा� गन� स�छ - तपाईं अ��ेिलयाको नाग�रक वा स्थायी बािस�ा �नु आव�क छै न्।
यिद तपाईंलाई कोरोनाभाइरस (COVID-19) लागेको पुि� भएको छ वा तपाईं कोरोनाभाइरस (COVID-19) लागेको कोही
मािनसको िनकट स�क�मा आउनु भएको छ भने तपाईं लामो समय स� आफै-अलग (से � आइसोलेट) ब�ु पन� �न्छ। र तपाईं
$1500 सहायता भु �ानी प्रा� गन� यो� �न स�ु�न्छ।
यिद तपाईंको ब�ाह�लाई घरमै ब�े िनद� शन िदएको छ र यसको कारण उनीह�लाई हेरचाह गन� घर ब�ु पन� आव�क �न्छ र
तपाईं काममा जान स�ु�� र तलब गुमाउनु�न्छ भने िभ�ो�रया सरकारले ��ा कामदारह�लाई आिथ�क सहयोग प्रदान गन�छ।
थप जानकारीको लािग वा सहायताको लािग आवदे न िदन कोरोनाभाइरस हटलाइन न�र 1800 675 398 मा फोन गनु�होस् वा
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment हेनु�होस् ।

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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