Koronavirüs (COVID-19) testi yaptıranlar için 450
dolarlık para desteği
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Turkish
Herkes için ücretsiz test
Koronavirüs testi herkes için ücretsizdir. Buna yurtdışından gelen ziyaretçiler, göçmen işçiler ve sığınmacılar gibi
Medicare kartı olmayan kişiler de dahildir.
Koronavirüs (COVID-19) semptomlarınız varsa test yaptırmanız gerekir.

Test yaptırırsanız, Victoria Hükûmeti'nden mali yardım alabilirsiniz.
Koronavirüs (COVID-19) testi yaptırdıktan sonra, sonuçlarınızı alana kadar evde kalmalısınız. Evden ancak acil bir
durumda çıkabilirsiniz. İşe gidemezsiniz.
Test sonuçlarınızı beklerken gelir kaybına uğramaktan endişeleniyorsanız, Victoria Hükûmeti'nden koronavirüs
(COVID-19) desteği olarak 450 dolar almaya hak kazanabilirsiniz.
Bu destek, hastalık izni olmayan çalışanlar için mevcuttur. Buna geçici çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar ve hastalık
izni kalmayan çalışanlar da dahildir.
Victoria'da yaşayan herkes bu desteği alabilir - destek almak için Avustralya vatandaşı ya da sürekli oturma iznine
sahip olmanıza gerek yoktur.
Koronavirüs (COVID-19) olduğunuz ya da koronavirüs (COVID-19) olan biriyle yakın temas halinde olduğunuz
doğrulandıysa kendinizi daha uzun süre izole etmeniz gerekecektir. Bu durumda 1500 dolarlık bir destek ödemesi
alabilirsiniz.
Victoria Hükûmeti ayrıca, evde kalmaları istenen çocuklara bakması gereken çalışanlara da bu mali desteği
sağlamaktadır. İşe gidemeyeceğiniz için gelir kaybına uğramanız durumunda da destek alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi ya da başvuru için 1800 675 398 numaralı telefondan koronavirüs yardım hattını arayın ya da
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment adresini ziyaret edin.

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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