17 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ

'ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ’ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਾਿੇਂ ਮਾੜੇ ਵਜਹੇ ਿੀ ਲੱਛਣ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉ ਅਤੇ ਨੈਗੇਵਟਿ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਆਈਸੋਲੇਟ
(ਇਕਾਂਤਿਾਸ) ਕਰ ਲਉ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਟਰ ਵਸਡਨੀ ਦੇ ਵ ੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਸਬਰਬ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੌਰਵਮੂੰ ਟ ਏਰੀਆ (LGA) ਅੂੰਦਰ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
‘ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਸੁਪੋਰਟ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ 30 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ $320 ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਿੱ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• 17 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਵਜਨਹਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ
• ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ), ਵਜਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਵਕਹੜੇ LGA ਜਾਂ
ਸਬਰਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਯੋਗ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ:

• Bayside

• Cumberland

• Blacktown

• Fairfield

• Burwood

• Georges River

• Campbelltown

• Liverpool

• CanterburyBankstown

• Parramatta
• Strathfield

• Penrith ਦੇ ਸਬਰਬ:
Caddens, Claremont Meadows,
Colyton, Erskine Park,
Kemps Creek, Kingswood, Mount
Vernon, Orchard Hills, Oxley Park,
St Clair, St Marys ਅਤੇ St Marys
North.

• ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਆਮਦਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

• ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਵਸੱ ਕ ਲੀਿ), ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਛੁੱ ਟੀ (ਕੇਅਰਰ ਲੀਿ) ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਪੈਨਡੈਵਮਕ ਲੀਿ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ
• ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪੈਨਡੈਵਮਕ ਲੀਿ
ਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਾਇਕਰੋ-ਿਪਾਰਕ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਜਾਬਸੇਿਰ ਭੁਗਤਾਨ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ (ਪਰ, ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋ)
ਂ ੀਜੱ ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਰੈਵਪਡ ਐਟ

• ਇੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਾਮੇ ਹੋ ਜੋ ਵਕ ਵ ੂੰ ਤਾ ਯੋਗ LGA ਅੂੰਦਰ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ
ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਾਹੀਦਾ
ਹੈ:

• ਇੱਕ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸ ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ (MyServiceNSW) ਦਾ ਖਾਤਾ - ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰਬਰ ਸਮੇਤ)

• ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗੱ ਡੀ ਾਲਕ ਲਸੂੰ ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ
• ਵਨਿਾਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਾਏਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਬੱ ਲ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੇ-ਸਵਲੱਪਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਯੁਕਤਾ ਿੱ ਲੋਂ ਕੋਈ ਵ ੱ ਠੀ
• ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿੇਰਿੇ।

'ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ’ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ?

ਯੋਗ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਵਿੱ , ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ, $320 ਪਰਾਪਤ
ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਸੱ ਤ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ
ਵਕਿੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ?

ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ service.nsw.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ (ServiceNSW) ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ।

