صحيحة بتاريخ  14أيلول/سبتمبر2021

دفعة دعم الفحص والعزل
إذا كنت تعيش في نيو ساوث ويلز وكانت لديك أعراض  COVID-19ولو خفيفة ،يُرجى إجراء الفحص والعزل إلى أن تتلقّى نتيجة
سلبية.
ً
قد تكون مؤهال للحصول على الدعم إذا كنت غير قادر على العمل أثناء انتظار نتيجتك أو أثناء تقديمك الرعاية لشخص في العزل
الذاتي بعد فحصه.

ما الذي يجب أن تعرفه:
دوالرا تتوفر مرة واحدة كل  30يو ًما لألشخاص غير القادرين على كسب دخ ٍل أثناء انتظار نتائج فحص
هي دفعة تبلغ 320
ً
 .COVID-19وهذا يشمل كالً من:

ما هي دفعة دعم الفحص
والعزل؟

• العمال الذين يبلغون من العمر 17عا ًما أو أكثر وتظهر عليهم أعراض COVID-19
• مقدمي الرعاية أو األوصياء على شخص لديه أعراض .COVID-19

• كان بإمكانك العمل من المنزل أو كسب أي دخل أثناء العزل الذاتي

لن تكون مؤهالً إذا:

• كان بإمكانك الحصول على إجازة مرضية أو إجازة مقدّم الرعاية أو إجازة خاصة بالجائحة
• كنت تتلقّى دعم الدخل الحكومي بما في ذلك دفعة كارثة  COVID-19أو دفعة الكارثة إلجازة الجائحة
• كنت تتلقّى دع ًما ماليًا حكوميًا مثل منحة المؤسسات التجارية الصغيرة أو دفعة JobSaver
• كان ت ّم توجيهك من قِبل دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز إلجراء الفحص والعزل (إالّ أنك قد تكون مؤهالً للحصول على دفعة كارثة
)COVID-19
المستضد السريع فقط
• كنت قد أجريت فحص
ِ
صا له وكنت ملز ًما بإجراء الفحص كل  3أيام.
• كنت عامالً مرخ ً

• حساب مع  - MyServiceNSWيمكنك إعداد حساب عند بدء طلبك
• تفاصيل وقت فحص  COVID-19الذي أجريته وتاريخه ومكان إجرائه (بما في ذلك الرقم المرجعي)

ما الذي تحتاجه لتقديم
طلب:

• وثيقة واحدة إلثبات الهوية مثل رخصة قيادة أسترالية أو جواز السفر
• إثبات العنوان مثل عقد إيجار أو إحدى فواتير الخدمات
• إثبات لوظيفتك أو لعملك الحر مثل كشف الراتب أو العقد أو رسالة من صاحب العمل
• تفاصيل حسابك المصرفي للدفع إليه.

دوالرا للعمال المؤهلين في حساباتهم المصرفية في غضون ثالثة أيام عمل من تقديم طلباتهم .يجب عليك التقديم في
سيتم دفع 320
ً
غضون سبعة أيام من إجراء فحص .COVID-19

متى ستحصل على
دفعتك؟

لتقديم طلب ولمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع service.nsw.gov.au

كيف تقدم الطلب؟

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من مترجم شفهي ،يُرجى االتصال بالخدمة الوطنية للترجمة الخطية والشفهية على الرقم  ،131 450واطلب منهم االتصال بـ Service
.NSW

