१४ सेप्टे म्बर २०२१ सम्म सदह छ

परीक्षण तथा अलगबास सहायता भक्
ु तानी
यदि तपाईं NSW मा बस्नुहुन्छ र तपाईंमा कोभभड -१९ को हल्का मात्र लक्षणहरु छन ् भने पनन कृपया परीक्षण
गनह
ु ोस ् र जब सम्म तपाईंलाई नलागेको ननतजा प्राप्त गनु हुन्न तब सम्म अलग रहनह
ु ोस ्
यदि तपाईं ननतजाको लागग पर्खुरहनु भएको छ र तपाईं काम गनु असमथु हुनुहुन्छ वा पररक्षण पनछ स्व:
अलगबासमा बभसरहे को व्यक्क्तको हे रचाह गिै हुनुहुन्छ भने तपाईं सहायताको लागग योग्य हुन सक्छ

तपाईंलाई के जान्न आवश्यक छ:
परीक्षण र अलगबास
सहायता भुक्तानी
भनेको के हो?

कोभभड -१९ परीक्षणको ननतजा पर्खुरहँिा आम्िानी गनु असमथु माननसहरुका लागग ३० दिनमा एक पटक
३२० डलर उपलब्ध छ यसमा तलका िब
ु ै सामेल छन ्:
• १७ वर्ु वा मागथका कामिारहरु जसमा कोभभड -१९ का लक्षणहरु छन ्
• कोभभड -१९ लक्षण भएका कसैको हे रचाह गने वा अभभभावक

तपाईं योग्य
हुनुहुन्न यदि
तपाईं:

• घरबाट काम गनु वा तपाईंको स्व -अलग्याइकरन को समयमा कुनै आय आजुन गनु सक्नह
ु ु न्छ भने
• बबरामी बबिा, हे रचाह कताुको बबिा वा ववशेर् महामारी बबिामा पहुँच छ भने

• कोभभड -१९ प्रकोप भुक्तानी वा महामारी बबिा प्रकोप भुक्तानी सदहत सरकारी आय सहायता प्राप्त गनु
हुन्छ भने
• सरकारी ववत्तीय सहायता, जस्तै साना व्यापार अनि
ु ान वा जब सेभर (Job Saver) भक्
ु तानी प्राप्त
गनु हुन्छ भने
• परीक्षण र अलगबासको लागग NSW स्वास््य द्वारा ननिे भशत गरीएको छ भने (तथावप, तपाईं कोभभड -१९
प्रकोप भुक्तानीको लागग योग्य हुन सक्नुहुन्छ)
• एक नछटो एक्टटजेन (antigen) परीक्षण मात्र भएको छ भने

• अनुमनत प्राप्त एक कामिार हुनु हुन्छ र प्रत्यक ३ दिन मा परीक्षण गनु आवश्यक छ भने

ननबेिन दिन
तपाईंलाई के
आवश्यक छ:

• एक MyServiceNSW खाता – तपाईंले एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ, जब तपाईंले तपाईंको आवेिन शुरू गनह
ु ु न्छ
• तपाईंको कोभभड -१९ परीक्षण को समय, भमनत र स्थानको वववरण (सन्िभु नम्बर सदहत)
• एक पदहचान खुलाउने कागजात जस्तै तपाईंको अस्रे भलयाली सवारी चालक अनुमनत पत्र वा राहिानी
• ठे गानाको प्रमाण जस्तै घर भाँडा सम्झौता वा बबजुलीको बबल

• रोजगार वा स्व-रोजगारको प्रमाण जस्तै तलब वववरण, रोजगारिाताबाट ननयुक्क्त-पत्र वा करार-पत्र
• भुक्तानीको लागग तपाईंको बैंक खाता वववरण
तपाईंले तपाईंको
भुक्तानी कदहले
पाउनुहुन्छ?

योग्य कामिारहरुलाई आवेिन दिएको तीन दिन भभत्र उनीहरुको बैंक खाता मा $ ३२० भुक्तान गररनेछ तपाईंले
कोभभड -१९ परीक्षणको ननतजा प्राप्त गरे को सात दिन भभत्र आवेिन दिनु पछु

तपाईंले
कसरी
आवेिन
दिने?

आवेिन दिन र अगधक जानकारीको लागग service.nsw.gov.au मा जानुहोस ्
यदि तपाईंलाई एक िोभासेको मद्दत चादहन्छ भने, कृपया १३१ ४५० मा राक्ररय अनुवाि तथा िोभासे सेवा
(National Translating and Interpreting Service) मा फोन गनह
ु ोस ्, र उनीहरुलाई Service NSW लाई सम्पकु
गनु अनुरोध गनह
ु ोस

