১৪ই কসযেম্বে ২০২১অিু যা়েী

টেস্টএবংবববিন্ন থাকার জন্য সহায়তা টেমেন্ট
আপনি যনি নিউ সাউথ ওয়েলযস বসবাস কযেি এবং আপিাে যনি ককানিড-১৯ এে মৃ দুতম উপসর্গ কথযক থাযক, ি়ো কযে পেীক্ষা কোি এবং কিযর্টিি
ফল িা আসা পযগন্ত নবনিন্ন থাকুি।
আপনি যনি আপিাে (ককানিড-১৯) কেযেে কেজাযেে জিয অযপক্ষা কোে সম়ে কাজ কেযত অক্ষম হি অথবা ককউ নবনিন্ন আযেি এমি কাউযক
কিখায ািা কেযেি তযব আপনি সহা়েতাে জিয কযার্য হযত পাযেি।

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

ককানিড-১৯ কেে কেজাযেে জিয অযপক্ষা কোে কক্ষযে ককহ যনি ইিকাম কেযত িা পাযেি তযব প্রনত ৩০নিযি একবাে ৩২০ ডলাে কপযমন্ট কপযত
পাযেি । নিযেেউি়ে অন্তিুক্ত :
• ১৭ বা তাে কব ী ব়েস্ক কমী এবং যাে ককানিড-১৯ এে উপসর্গ আযে
• যনি কােও কক়োোে অথবা অনিবাবযকে ককানিড-১৯ এে উপসর্গ থাযক।

আেবন্ যবি উেযু ক্তন্া
হন্:

• আপিাে স্ব-নবনিন্ন থাকাে সম়ে আপনি নক বাড়ী কথযক কাজ কেযত পাযেি অথবা ককাি আ়ে কেযত পাযেি নক
• আপিাে নক অসু স্থাে েু টি (sick leave) , কক়োোে েু টি (carer’s leave) অথবা মহামােীে নবয ষ েু টি (special pandemic leave) অবন ে আযে
নক
• আপনি ককানিড-১৯ নডজাোে কপযমন্ট বা মহামােী নলি নডজাোে কপযমন্টসহ সেকানে ইিকাম সাযপােগ কপযমন্ট কপযত পাযেি
• সেকানে আনথগক সু নবধা কযমি মাইযরা-নবজযিস গ্রান্ট অথবা জবযসিাে কপযমন্ট কপযত পাযেি
• আপিাযক কেে এবং নবনিন্ন থাকাে জিয নিউ সাউথ ওয়েলস কহলথ আযি নিয়েযে (যাই হউক, আপনি হ়েযতা ককানিড-১৯ নডজাোে
কপযমযন্টে জিয উপযু ক্ত হযত পাযেি)
• শুধু মাে একটি কেনপড এনন্টযজি কেে হয়েযে
• আপনি একজি অথাোইজড ও়োকগ াে এবং আপিাযক প্রনত নতিনিযি কেে কোযত হ়ে।

আমবিন্ করমত আেন্ার
বক প্রময়াজন্:

• একটি MyServiceNSW একাউন্ট - আযবিি কোে সম়ে আপনি একটি (একাউন্ট) ততেী কেযত পােযবি
• আপিাে ককানিড-১৯ কেে কোে সম়ে, তানেখ এবং স্থাযিে নববেণ (কেফাযেন্স িাম্বােসহ)
• আপিাে পনেনিনত প্রমাযিে জিয কয ককাি একটি ডকুযমন্ট কযমি অযেনল়োি ড্রাইিাে লাইযসন্স অথবা পাসযপােগ
• আপিাে ঠিকািাে প্রমাি কযমি নলজ িুনক্তপে বা ইউটিনলটি নবল
• িাকুেী বা স্ব-কমগসংস্থাযিে প্রমাি কযমি কবতযিে েন ি, িুনক্তপে অথবা নিয়োর্কতগ াে নিঠি
• কপযমযন্টে জিয আপিাে বযাংক একাউযন্টে তথয

আেবন্ কখন্
আেন্ার টেমেন্ট
োমবন্?

উপযু ক্ত কমীর্ি আযবিি কোে নতি কমগ নিবযসে মযধয তাযিে একাউযন্ট ৩২০ ডলাে জমা হযব। আপিাযক অব যই ককানিড-১৯ কেে কোে ৭
নিযিে মযধয আযবিি কেযত হযব।

আেবন্ বকভামব
আমবিন্ করমবন্?

আযবিি কোে এবংআেও তযথযেজিয service.nsw.gov.au এ নিনজে করুি
আপিাে যনি কিািাষীে প্রয়োজি হ়ে, ি়ো কযে িযা িাল কেিসযলটিং এন্ড ইন্টােযপ্রটিং সানিগ স (the National Translating and Interpreting
Service ) এ ১৩১ ৪৫০ (131 450) িাম্বাযে কফাি করুি এবং তাযিে সানিগ স নিউ সাইথ ওয়েলস (Service NSW) এ কযার্াযযার্ কনেয়ে নিযত
বলযবি ।

