
THÁNG 4 

Chính sách về  
Túng quẫn COVID-19

Giúp đỡ về thuế thổ trạch, lệ 
phí và phí tổn trả cho Hội đồng 
Thành phố trong đại dịch
Thành phố Whittlesea đã áp dụng Chính sách về túng quẫn 
COVID-19 để giúp đỡ cá nhân, gia đình và doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.

Tôi sẽ được giúp đỡ về 
những gì?
Hiện có các cách thức giúp đỡ về thuế 
thổ trạch, lệ phí và phí tổn trả cho Hội 
đồng Thành phố qua:

•   kế hoạch trả tiền; hoặc
•   đối với trường hợp túng quẫn nghiêm 

trọng, quý vị có thể nộp đơn xin hoãn 
các khoản tiền trả cho Hội đồng 
Thành phố trong đại dịch mà không 
bị tính tiền lời/phạt/lệ phí cho đến 
ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Ai có thể nộp đơn?
Cá nhân, doanh nghiệp, nhà cung cấp, 
câu lạc bộ và người đóng thuế thổ trạch 
thương mại gặp khó khăn về tài chính do 
COVID-19.

Túng quẫn là gì?
•   Cá nhân/gia đình bị chật vật xoay xở 

các chi phí sinh hoạt hàng ngày của 
họ như thức ăn, chỗ ở, chăm sóc 
sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu cơ 
bản khác

•   Doanh nghiệp và câu lạc bộ bị chật 
vật xoay xở chi phí hoạt động của họ

Tôi cần những giấy tờ 
chứng minh nào?
Chính sách về túng quẫn giúp cá nhân, 
doanh nghiệp hoặc câu lạc bộ bị mất thu 
nhập do COVID-19. 
Đính kèm lá thư từ Centrelink, người chủ 
hoặc tổ chức tài chính của quý vị để ủng 
hộ đơn xin của quý vị. 

Thủ tục nộp đơn?
Điền đơn ở mặt sau và gửi đến:

 Email info@whittlesea.vic.gov.au 
hoặc

 Thư tín Locked Bag 1,  
Bundoora MDC VIC 3083 

Muốn biết thêm thông tin hoặc được 
trợ giúp điền đơn, xin quý vị liên lạc với 
nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi 
qua số 9217 2170.

Xem Chính sách về Túng quẫn 
COVID-19:

 whittlesea.vic.gov.au/coronavirus

 Điện thoại 9217 2170 
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến  
5:00 chiều
Dịch vụ ngoài giờ hành chính chỉ dành cho 
trường hợp khẩn cấp

Mọi thắc mắc về xây dựng và quy hoạch
9217 2259 hoặc gửi email về  
buildplan@whittlesea.vic.gov.au

Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc
133 677 (xin số 9217 2170)

 Email info@whittlesea.vic.gov.au

 Trang mạng whittlesea.vic.gov.au

 Thư tín Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

Liên lạc với chúng tôi

  Điện thoại 9401 6644
 Thứ Hai đến thứ Sáu
 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Các văn phòng Hội đồng Thành phố Thành phố tại South Morang, Westfield Plaza và Epping Depot đều đóng cửa 
không tiếp người đến giao dịch với chúng tôi cho đến khi có thông báo mới.

Luôn theo dõi sát 
thông tin cập nhật 
về COVID-19
Luôn theo dõi sát thông tin,  
ở nhà và giữ an toàn.

Muốn biết thông tin cập 
nhật nhất, truy cập:
Bộ Y tế Chính phủ Úc

 health.gov.au 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria
 coronavirus.vic.gov.au

Đường dây thường trực 
vi-rút corona
Nếu nghĩ rằng mình có lẽ đã bị nhiễm 
vi-rút corona (COVID-19), quý vị hãy gọi 
cho đường dây thường trực 24/24 qua 
số 1800 675 398.

Trong trường hợp khẩn cấp, xin quý vị 
gọi Ba Số Không (000).

Bất cứ ai bị túng quẫn đều có thể liên 
lạc với đường dây Ứng phó Kết nối 
Cộng đồng Whittlesea (Whittlesea 
Community Connections Response)  
để được trợ giúp về thức ăn, tài chính 
và giúp đỡ.



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.


