১৭ই অগাষ্ট ২০২১ অনুযায়ী

টেস্টএবং বববিন্নথাকার জন্য সহায়তা টেমেন্ট
আপনার যদি ক াদিড-১৯ এর মৃ দুতম উপসর্গ কেক োক , িয়া কর পরীক্ষা রান এবং কনকর্টিি ফল না আসা পযগন্ত দবদিন্ন োকুন।
আপদন যদি বৃ হত্তর দসডনীর ঝুঁ দ পূ র্গ স্থানীয় সর ার এলা া (LGA) র কয ক ান এ টি সবাকবগ বসবাস বা াজ করন তকব হয়কতা সহায়তা পাওয়ার
উপযক্ত হকত পাকরন।

আেন্ার বক জান্া থাকা প্রময়াজন্:
টেস্ট এবং বববিন্ন
থাকার জন্য সহায়তা
টেমেন্ট বক?

ক াদিড-১৯ কেস্ট করজাকের জনয অকপক্ষা রার কক্ষকে ক হ যদি ইন াম রকত না পাকরন তকব প্রদত ৩০দিকন এ বার ৩২০ ডলার কপকমন্ট কপকত
পাকরন । এই উিয় অন্তিক্ত :
• ১৭ বা তার কবশী বয়স্ক মী এবং যার ক াদিড-১৯ এর উপসর্গ আকে
• যদি ারও ক য়ারার অেবা অদিবাবক র ক াদিড-১৯ এর উপসর্গ োক ।

টকান্ স্থান্ীয় সরকার
এলাকা (LGA) এবং
টকান্ সাবামবে র
টলাকজন্ (টেমেন্ট)
োওয়ার জন্য উেযু ক্ত?

• Bayside

• Cumberland

• Blacktown

• Fairfield

• Burwood

• Georges River

• Campbelltown

• Liverpool

• CanterburyBankstown

• Parramatta

আেবন্যবিউেযু ক্তন্াহন্:

• Strathfield

• আপনার স্ব-দবদিন্ন ো ার সময় আপদন দ বাড়ী কেক

• Penrith এর সবাবগগুকলা হল:
Caddens, Claremont Meadows,
Colyton, Erskine Park,
Kemps Creek, Kingswood, Mount
Vernon, Orchard Hills, Oxley Park,
St Clair, St Marys এবং St Marys
North.

াজ রকত পাকরন অেবা ক ান আয় রকত পাকরন দ

• আপনার দ অসস্থার েটি (sick leave) , ক য়ারার েটি (carer’s leave) অেবা মহামারীর দবকশষ েটি (special pandemic leave) অবদশস্ট আকে
দ

• আপদন ক াদিড-১৯ দডজাস্টার কপকমন্ট বা মহামারী দলি দডজাস্টার কপকমন্টসহ সর াদর ইন াম সাকপােগ কপকমন্ট কপকত পাকরন
• সর াদর অেগননদত সদবধা কযমন মাইকরা-দবজকনস গ্রান্ট অেবা জবকসিার কপকমন্ট কপকত পাকরন
• আপনাক কেস্ট এবং দবদিন্ন ো ার জনয দনউ সাউে ওকয়লস কহলে আকিশ দিকয়কে (যাই হউ , আপদন হয়কতা ক াদিড-১৯ দডজাস্টার
কপকমকন্টর জনয উপযক্ত হকত পাকরন)
• শুধমাে এ টি করদপড এদন্টকজন কেস্ট হকয়কে
• আপদন ঝুঁ দ পূর্গ LGA এ বসবাসরত এ জন অোরাইজড ওয়া গ ার এবং আপনাক প্রদত দতনদিকন কেস্ট রাকত হয়।

আমবিন্ করমত আেন্ার
বক প্রময়াজন্:

• এ টি MyServiceNSW এ াউন্ট - আকবিন রার সময় আপদন এ টি (এ াউন্ট) ততরী রকত পারকবন
• আপনার ক াদিড-১৯ কেস্ট রার সময়, তাদরখ এবং স্থাকনর দববরর্ (করফাকরন্স নাম্বারসহ)
• আপনার পদরদিদত প্রমাকনর জনয কয ক ান এ টি ডকুকমন্ট কযমন অকেদলয়ান ড্রাইিার লাইকসন্স অেবা পাসকপােগ
• আপনার ঠি ানার প্রমান কযমন দলজ িদক্তপে বা ইউটিদলটি দবল
• িাকুরী বা স্ব- মগসংস্থাকনর প্রমান কযমন কবতকনর রদশি, িদক্তপে অেবা দনকয়ার্ তগ ার দিঠি
• কপকমকন্টর জনয আপনার বযাং এ াউকন্টর তেয

টেস্টএবংবববিন্ন থাকার জন্য সহায়তা টেমেন্ট
আপনার দ জানা ো া প্রকয়াজন:
আেবন্ কখন্
আেন্ার টেমেন্ট
োমবন্?

উপযক্ত মীর্ন আকবিন রার দতন মগ দিবকসর মকধয তাকির এ াউকন্ট ৩২০ ডলার জমা হকব। আপনাক অবশযই ক াদিড-১৯ কেস্ট রার ৭
দিকনর মকধয আকবিন রকত হকব।

আেবন্ বকভামব
আমবিন্ করমবন্?

আকবিন রার এবং আরও তকেযরজনয service.nsw.gov.au এ দিদজে রুন
আপনার যদি কিািাষীর প্রকয়াজন হয়, িয়া কর নযাশনাল কেনসকলটিং এন্ড ইন্টারকপ্রটিং সাদিগ স (the National Translating and Interpreting
Service ) এ ১৩১ ৪৫০ (131 450) নাম্বাকর কফান রুন এবং তাকির সাদিগ স দনউ সাইে ওকয়লস (Service NSW) এ কযার্াকযার্ দরকয় দিকত
বলকবন ।

