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Trợ cấp hỗ trợ xét nghiệm và cách ly
Nếu quý vị sống ở NSW và có các triệu chứng nhiễm COVID-19 dù là nhẹ, hãy đi làm xét nghiệm và
cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu không thể làm việc trong khi chờ đợi kết quả của
mình, hoặc trong khi chăm sóc cho một người khác phải tự cách ly sau khi họ đi làm xét nghiệm.

Những điều quý vị cần biết:
Trợ cấp hỗ trợ xét
nghiệm và cách ly
là gì?

Một khoản trợ cấp 320 đô la cứ mỗi 30 ngày một lần cho những người không thể kiếm tiền trong khi
đợi kết quả xét nghiệm COVID-19. Đây là gồm cả:
• Công nhân từ 17 tuổi trở lên có các triệu chứng bị COVID-19
• Người chăm sóc hoặc người giám hộ cho người khác có các triệu chứng bị COVID-19.

Quý vị không hội
đủ điều kiện nếu
quý vị:

• Có thể làm việc tại nhà hoặc kiếm được bất kỳ khoản thu nhập nào trong thời gian tự cách ly
• Có thể xin nghỉ bệnh, nghỉ vì là người chăm sóc hoặc nghỉ phép đặc biệt do đại dịch
• Nhận được trợ cấp thu nhập của chính phủ kể cả Trợ cấp Thảm họa COVID-19 (COVID-19 Disaster
Payment) hoặc Trợ cấp Thảm họa Nghỉ phép do Đại dịch (Pandemic Leave Disaster Payment)
• Nhận được hỗ trợ tài chính của chính phủ như trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ (microbusiness grant) hoặc trợ cấp JobSaver
• Đã được Bộ Y Tế NSW chỉ thị đi làm xét nghiệm và cách ly (tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ
cấp Thảm họa COVID-19 (COVID-19 Disaster Payment))
• Chỉ làm xét nghiệm kháng thể nhanh (rapid antigen test)
• Là công nhân được cho phép và cần phải làm xét nghiệm cứ 3 ngày một lần.

Những gì quý vị cần
khi nạp đơn xin:

• Tài khoản với MyServiceNSW – quý vị có thể tạo một tài khoản khi bắt đầu nạp đơn
• Chi tiết về ngày giờ và địa điểm quý vị tới làm xét nghiệm COVID-19 (kể
cả số hồ sơ)
• Một giấy tờ tùy thân như sổ thông hành hoặc Bằng Lái xe Úc
• Bằng chứng về địa chỉ như hợp đồng thuê nhà hoặc các loại hóa đơn dịch vụ
• Bằng chứng về việc làm hoặc làm nghề tự do như giấy lương, hợp đồng
hoặc thư do chủ nhân cấp
• Chi tiết sổ băng của quý vị để nhận tiền.

Khi nào quý vị
sẽ nhận được
tiền?

Công nhân hội đủ điều kiện sẽ nhận được 320 đô la trả vào sổ băng của mình trong vòng ba ngày làm
việc sau khi nạp đơn. Quý vị phải nạp đơn xin trong vòng bảy ngày sau khi làm xét nghiệm COVID-19.

Quý vị nạp
đơn ra sao?

Đểnạpđơnvàđểbiếtthêmthôngtin, truycập service.nsw.gov.au
Nếu quý vị cần được thông ngôn viên trợ giúp, xin gọi Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc theo số 131
450, và nhờ họ liên hệ với Dịch vụ NSW (Service NSW).
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