450 ਡਾਲਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਸਹਾਇਤਾ
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Punjabi
ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ ਤ ਟੈਸ ਟ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਹਰ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ ਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼� ਤ� ਆਏ
ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀ, ਪ�ਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰ ਗਣ ਵਾਲੇ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ� ਤੁਸ� ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲ ਨਹ� ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਸੰ ਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਕੰ ਮ �ਤੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਲ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ� 450 ਡਾਲਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨ� ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ�� ਕੋਲ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਮ
ਕਾਮੇ, ਠ�ਕੇ �ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਕੋਲ ਹੁਣ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ
ਜ� ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
(COVID-19) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸ� 1500 ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨ� ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ �ਤੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ� ਗੁਆ ਬੈਠ�ਗੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ�
visit www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment �ਤੇ ਜਾਓ।

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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