14 ਸਤਿੰ ਬਰ 2021 ਦੇ ਨਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਰਸ
ੁ ਤ ੈ

'ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ’ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਉ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਰਨ ਿੰ ਦੇ ੋ ਅਤੇ ਤੁ ਾਡੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨਜ ੇ ਵੀ ਲਿੱਛਣ ਨ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ
ਨੈਗੇਨਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਆਈਸੋਲੇਟ (ਇਕਾਂਤਵਾਸ) ਕਰ ਲਉ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰ ੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਕਾਰਣ ਕਿੰ ਮ ‘ਤੇ ਨ ੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰ ੇ ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ੋ ਸਕਦੇ ੋ।

ਤੁ ਾਨਿੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ:
‘ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਸੁਪਰ
ੋ ਟ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ੈ?

ਰ 30 ਨਦਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ $320 ਦਾ ਇਿੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨ ੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨ:
• 17 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਨਜਨਹਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨ
• ਨਕਸੇ ਅਨਜ ੇ ਨਵਆਕਤੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ), ਨਜਸ ਨਿੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨ ੀਂ ੋ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ:

• ਘਰੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਾਨਿੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ੁਿੰ ਦੀ ੈ

• ਨਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ (ਨਸਿੱ ਕ ਲੀਵ), ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਛੁਿੱ ਟੀ (ਕੇਅਰਰ ਲੀਵ) ਜਾਂ ਖਾਸ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਛੁਿੱ ਟੀ (ਪੈਨਡੈਨਮਕ ਲੀਵ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ੋ
• ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ੋ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪੈਨਡੈਨਮਕ ਲੀਵ
ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ
• ਸਰਕਾਰੀ ਨਵਿੱ ਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ੋ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਮਾਇਕਰੋ-ਵਪਾਰਕ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਜਾਬਸੇਵਰ ਭੁਗਤਾਨ

• ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨਸ ਤ ਨਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗਆ ੈ ਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ (ਪਰ, ੋ
ਸਕਦਾ ੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ੋਵੋ)
ਂ ੀਜਿੱ ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ੈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ਼ ਰੈਨਪਡ ਐਟ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਾਮੇ ੋ ਅਤੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਰ 3 ਨਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਤੁ ਾਨਿੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾ ੀਦਾ
ੈ:

• ਇਿੱਕ ਮਾਈ ਸਰਨਵਸ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (MyServiceNSW) ਦਾ ਖਾਤਾ - ਇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ੋ
• ਤੁ ਾਡੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਿੰਬਰ ਸਮੇਤ)

• ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁ ਾਡਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗਿੱ ਡੀ ਚਾਲਕ ਲਸਿੰ ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ
• ਨਨਵਾਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁ ਾਡੇ ਨਕਰਾਏਨਾਮਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬਿੱ ਲ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੇ-ਸਨਲਿੱਪਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ
ਤੁ ਾਡੇ ਨਨਯੁਕਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੋਈ ਨਚਿੱ ਠੀ
• ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁ ਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਤੁ ਾਨਿੰ ਤੁ ਾਡਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ
ਪਰਾਪਤ ੋਵੇਗਾ?

ਯੋਗ ਕਾਨਮਆਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱ ਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤਿੰ ਨ ਕਿੰ ਮਕਾਜੀ ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਿੰ ਦਰ, $320 ਪਰਾਪਤ
ੋਣਗੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱ ਤ ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਿੰ ਦਰ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ
ਨਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ
ੋ?

ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ service.nsw.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿੰ 131 450 ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਕ ੋ ਨਕ ਤੁ ਾਡੀ ਗਿੱ ਲ ਸਰਨਵਸ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (ServiceNSW) ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।

