
ஏப்ரல்

COVID-19  
நிதி நநருக்கடிக ந்கொள்்க
இநத உல்களொவிய நதொற்றுநநொயின் ந�ொது 
ச்�யின் வொி்கள, ந்கொடுப�னவு்கள மற்றும் 
்கட்டணங்க்ளச் நசலுதத உதவுங்கள
ந்கொந்ரொனொ ்வ்ரஸ் நதொற்றுநநொயொல் �ொதிக்கப�ட்ட 
தனிந�ர்கள, குடும்�ங்கள மற்றும் வணி்கங்களுககு 
நிவொ்ரணம் வழஙகுவதற்்கொ்க விட்டல்சி ந்க்ரம் ஒரு COVID-19 
நிதி நநருக்கடிக ந்கொள்்க்ய அறிமு்கப�டுததியுளளது.

நொன் என்ன நிவொ்ரணம் 
ந�றுநவன்?
ச்�யின் வொி்கள, ந்கொடுப�னவு்கள 
மற்றும் ்கட்டணங்கள மூலம் நிதி 
நிவொ்ரணம் ்கி்்டக்கின்றது:

•   ந்கொடுப�னவுநசலுததும் திட்டம்; 
அல்லது

•   ்கடு்மயொன நிதி நநருக்கடி 
நதொ்டர�ில், நதொற்றுநநொய்களின் 
ந�ொது ச்�யின் 
ந்கொடுப�னவு்க்ள 30 ஜூன் 
2021 வ்்ர வடடி / அ�்ரொதங்கள / 
்கட்டணங்கள இன்றி தளளி்வக்க 
விணணப�ிக்கலொம்.

யொர விணணப�ிக்க முடியும்?
COVID-19 ்கொ்ரணமொ்க நிதி 
நநருக்கடி்ய அனு�விக்கின்ற 
தனிந�ர்கள, வணி்கங்கள, 
வழஙகுநர்கள, ்கழ்கங்கள மற்றும் 
வணி்க வொி நசலுததுநர்கள. 

நிதி நநருக்கடி என்றொல் 
என்ன?
•   உணவு, தஙகுமி்டம், சு்கொதொ்ரம் 

மற்றும் ஏ்னய அடிப�்்டத 
நத்வ்கள ந�ொன்ற அன்றொ்ட 
வொழக்்கச் நசலவு்க்ள 
நமற்ந்கொளளப ந�ொ்ரொடும் 
தனிந�ர்கள / குடும்�ங்கள

•   இயக்கச் நசலவு்க்ளச் சமொளிக்கச் 
சி்ரமப�டு்கின்ற வணி்கங்களுககும் 
்கழ்கங்களுககும் 

எனககு என்ன து்ண உறுதி 
ஆவணங்கள நத்வ?
COVID-19 ்கொ்ரணமொ்க வருமொன 
இழப்�ச் சநதிககும் தனிந�ர்கள, 
வணி்கங்கள அல்லது ்கழ்கங்களுககு 
நிதி நநருக்கடி ந்கொள்்க 
உதவு்கின்றது.
உங்கள விணணப�த்த 
ஆதொிப�தற்கு நசன்்டலிஙக, உங்கள 
நதொழில் வழஙகுநர அல்லது நிதி 
நிறுவனததிலிருநது ஒரு ்கடிதத்த 
இ்ணக்கவும்.

நொன் எவவொறு 
விணணப�ிப�து?
�ின்னொல் ்கொணப�டும் விணணப� 
�டிவத்த பூரததி நசயது அனுப�வும்:

 மின்னஞசல்  
info@whittlesea.vic.gov.au அல்லது

 அஞசல் Locked Bag 1,  
Bundoora MDC VIC 3083 

உங்கள �டிவத்த பூரததி 
நசயவதற்்கொன நமலதி்க த்கவலுககு 
அல்லது உதவிககு 9217 2170 
என்ற இலக்கததின் ஊ்டொ்க எங்கள 
வொடிக்்கயொளர நச்வ குழு்வ 
நதொ்டரபு ந்கொளளவும்.

COVID-19 நநருக்கடி ந்கொள்்க்யக 
்கொண்க:

 whittlesea.vic.gov.au/coronavirus

 நதொ்லந�சி 9217 2170 
திங்கள முதல் நவளளி வ்்ர ்கொ்ல 8.30 
மணி முதல் மொ்ல 5 மணி வ்்ர
அவச்ரநி்ல்களுககு மடடும் அலுவல்க 
நந்ரங்களின் �ின்னர நதொ்டரபுந்கொளளலொம்

்கடடி்டம் மற்றும் திட்டமி்டல் �ற்றிய 
விசொ்ர்ண்கள
9217 2259 அல்லது buildplan@whittlesea.vic.gov.au

நதசிய ொிநல நச்வ
133 677 (9217 2170 ஐக ந்களுங்கள)

 மின்னஞசல் info@whittlesea.vic.gov.au

 வ்லததளம் whittlesea.vic.gov.au

 அஞசல் Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

எங்க்ளத நதொ்டரபு ந்கொளள

  நதொ்லந�சி 9401 6644
 திங்கள முதல் நவளளி வ்்ர
 ்கொ்ல 9 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வ்்ர

சவுத நமொ்ரொங, நவஸ்டஃபீல்ட �ிளொசொ மற்றும் எப�ிங டிபந�ொஆ்கிய இ்டங்களில் உளள ச்�யின் அலுவல்கங்கள 
�ொர்வயொளர்களுககு மீள அறிவிததல்  வ்்ர மூ்டப�டடுளளன.

COVID-19 நி்ல்ம குறிதது 
இற்்றப�டுததப�ட்ட 
நி்லயில் இருங்கள
த்கவலறிநது இருங்கள, 
வீடடிநலநய இருங்கள அதது்டன் 
�ொது்கொப�ொ்க இருங்கள.

புதிய த்கவலுககு வரு்்க த்ரவும்:
அவுஸ்திந்ரலிய அ்ரசின் சு்கொதொ்ரத 
தி்ணக்களம்

 health.gov.au 

விகந்டொொியொ சு்கொதொ்ர மற்றும் மனித 
நச்வ்கள தி்ணக்களம்

 coronavirus.vic.gov.au

ந்கொந்ரொனொ ்வ்ரஸ் நந்ரடித 
நதொ்லந�சி இ்ணபபு
உங்களுககு ந்கொந்ரொனொ ்வ்ரஸ் நதொற்று 
(COVID-19) இருக்கலொம் என்று நீங்கள 
நி்னததொல், 1800 675 398 இல் 24 மணி 
நந்ர நந்ரடித நதொ்லந�சி இ்ணப்� 
அ்ழக்கவும்.

அவச்ர நி்லயில் மடடும் (000) டிொி�ிள சீந்ரொ 
எனும் நதொ்லந�சி எண்ணத நதொ்டரபு 
ந்கொளளவும்.

்கஷ்டங்க்ள அனு�விககும் எவரும் 
உணவு, நிதி உதவி மற்றும் ஆத்ரவு ந�ொன்ற 
உதவின்க்ளப ந�ற்றுகந்கொளவதற்கு 
விட்டல்சி சமூ்கத நதொ்டரபு்கள மறுநமொழி 
அ்ழபபு இலக்கத்தத நதொ்டரபு 
ந்கொளளலொம்.



Applicant details

Name         

Property address  

Details of charge/fee:

Mailing address 

Phone      Email

Authority

I declare that the information provided in this application is true and correct and I understand that:

• Council may request additional documentation in support of this application
• Council reserves the right to disallow this application

Signature         Date

COVID-19 Financial Hardship Consideration (Rates, fees and charges)

Privacy statement 
The personal information requested on this form is being collected by Council to assess your present capacity to pay your obligations to Council. 
This information will be kept secure and will not be disclosed for any other purpose without your consent or unless required by law.  Your personal 
information will only be accessed by authorised Council officers and will be destroyed in accordance with the Public Records Act. You may access 
your personal information held by Council.  

If you do not provide this information, Council may not be able to assess your application.

Please submit this application to info@whittlesea.vic.gov.au 
The application is made in accordance with provisions contained in the Local Government Act 1989.

  whittlesea.vic.gov.au

Details of fee or charge (ie. rates, pet registration, food registration)  

Please specify type of assistance being requested:

 Payment Plan with no interest charge  

 $________   per Fortnight / Month (circle)

 Deferral with no interest charge  

 Defer until        /        /        (no later than 30 June 2021)

Individual 
Please specify why you are applying for financial relief:

 I have lost my job/had my pay reduced

 My partner has lost their job/had their pay reduced

 Loss of other income source (please specify):

 

Business 
Please specify why you are applying for financial relief?  

 Reduction in trade/income

 Unable to operate due to restrictions

 Other  (please specify):   

 
Clubs
Please specify why you are applying for financial relief?  

 Loss of club revenue due to lack of games

 Drop in membership and fee collection 

 Other  (please specify):   

 

Is there any other information you would like to add to your application?

Please attach supporting documentation (ie letter from employer, Centrelink application)

Rates Animal Rego Invoice Other

Council Ref No

Amount $ $ $ $

Note:  A separate application must be lodged for each financial year’s charges or fees.


