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Προϋποθέσεις διαμονής για οικογενειακά
επιδόματα
Οι κάτοχοι μιας partner provisional ή interdependency visas μπορούν να λάβουν τα επιδόματα
που αναφέρονται παρακάτω, αν είναι προσωρινά εκτός Αυστραλίας για έναν εγκεκριμένο λόγο.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay ή Dad and Partner Pay, ή
Double Orphan Pension.

Ωστόσο, οι κάτοχοι μιας temporary protection visas δεν μπορούν να λάβουν επιδόματα καθώς
βρίσκονται εκτός Αυστραλίας, για οποιονδήποτε λόγο.

Family Tax Benefit
Για να δικαιούστε το Family Tax Benefit Part A και το Part B, θα πρέπει να καλύπτετε τις
προϋποθέσεις διαμονής. Θα πρέπει να ζείτε στην Αυστραλία και να:





έχετε Αυστραλιανή υπηκοότητα
είστε κάτοχος μιας μόνιμης βίζας
είστε κάτοχος μιας special category visa ή να
είστε κάτοχος ενός συγκεκριμένου προσωρινού τύπου βίζας, για παράδειγμα, μια partner
provisional, interdependency ή temporary protection visa.

Το παιδί σας επίσης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις διαμονής ή να ζει μαζί σας.
Θα πρέπει να εξακολουθείτε να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής για όσο χρονικό διάστημα
λαμβάνετε αυτό το επίδομα.

Paid Parental Leave scheme
Για να δικαιούστε το Parental Leave Pay, θα πρέπει να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής από
την ημερομηνία που έχει γεννηθεί το παιδί σας, ή από τότε που έχετε αναλάβει την κύρια
φροντίδα του, έως την τελευταία ημέρα πληρωμής του επιδόματός σας.
Για να δικαιούστε το Dad and Partner Pay, θα πρέπει να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής
για κάθε μέρα που λαμβάνετε το επίδομα.
Όταν γεννηθεί το παιδί σας ή όταν αναλάβετε την κύρια φροντίδα του, θα πρέπει να ζείτε στην
Αυστραλία και να:
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έχετε Αυστραλιανή υπηκοότητα
είστε κάτοχος μιας μόνιμης βίζας
είστε κάτοχος μιας special category visa
είστε κάτοχος ενός συγκεκριμένου προσωρινού τύπου βίζας, για παράδειγμα, μια partner
provisional, interdependency ή temporary protection visa.

Parenting Payment
Για να δικαιούστε το Parenting Payment, θα πρέπει να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής. Θα
πρέπει να είστε κάτοικος Αυστραλίας και θα πρέπει να:



είστε κάτοικος Αυστραλίας για κάποια χρονική περίοδο, ή περιόδους, συνολικά 104 εβδομάδων, ή
απαλλάσσεστε από την προϋπόθεση αυτή, για παράδειγμα, αν είστε πρόσφυγας ή έχετε γίνει
γονέας χωρίς σύντροφο κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου της διαμονής σας στην
Αυστραλία.

Θα πρέπει επίσης να καλύψετε τις προϋποθέσεις διαμονής την ημέρα που υποβάλετε την αίτησή
σας και για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνετε αυτό το επίδομα. Σε γενικές γραμμές, είναι
απαραίτητη η φυσική σας παρουσία στην Αυστραλία την ημέρα που υποβάλετε την αίτησή σας.
Εάν έχετε ζήσει ή εργαστεί σε μια χώρα με την οποία η Αυστραλία έχει μια διεθνή συμφωνία
κοινωνικής ασφάλισης, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε αυτές τις προϋποθέσεις
διαμονής.

Carer Allowance
Για να δικαιούστε το Carer Allowance, θα πρέπει να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής. Εσείς
και το άτομο που φροντίζετε θα πρέπει να:




είστε κάτοικοι Αυστραλίας
εξακολουθείτε να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνετε
αυτό το επίδομα, και να
είστε φυσικά παρόντες στην Αυστραλία την ημέρα που υποβάλετε την αίτησή σας.

Double Orphan Pension
Για να δικαιούστε το Double Orphan Pension, θα πρέπει να καλύπτετε τις προϋποθέσεις
διαμονής. Θα πρέπει να ζείτε στην Αυστραλία και να:




έχετε Αυστραλιανή υπηκοότητα
είστε κάτοχος μιας μόνιμης βίζας
είστε κάτοχος μιας special category visa, ή να
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είστε κάτοχος είτε μιας partner provisional, interdependency ή μιας temporary protection visa.

Το παιδί σας θα πρέπει επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις διαμονής ή να ζει μαζί σας.
Θα πρέπει επίσης να εξακολουθείτε να καλύπτετε τις προϋποθέσεις διαμονής για όσο χρονικό
διάστημα λαμβάνετε αυτό το επίδομα.
Εάν έχετε ζήσει ή εργαστεί σε μια χώρα με την οποία η Αυστραλία έχει μια διεθνή συμφωνία
κοινωνικής ασφάλισης, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε αυτές τις προϋποθέσεις
διαμονής.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες:





επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: humanservices.gov.au/families
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: humanservices.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε,
να ακούσετε ή να δείτε πληροφορίες σε άλλες γλώσσες
τηλεφωνήστε στον αριθμό: 131 202 για να μιλήσετε σε κάποιον στη δική σας γλώσσα, ή
επισκεφθείτε ένα service centre.

Σημείωση: οι κλήσεις από το τηλέφωνο του σπιτιού σας σε αριθμούς «13» από οπουδήποτε στην
Αυστραλία χρεώνονται σε καθορισμένη τιμή. Η τιμή αυτή μπορεί να διαφέρει από την τιμή μιας
τοπικής κλήσης και μπορεί επίσης να διαφέρει μεταξύ των φορέων παροχής τηλεφωνικών
υπηρεσιών. Οι κλήσεις σε αριθμούς "1800" από το τηλέφωνο του σπιτιού σας είναι δωρεάν.
Κλήσεις από δημόσια και κινητά τηλέφωνα μπορεί να χρονομετρούνται και να χρεώνονται σε
υψηλότερη τιμή.
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ENGLISH

Residency requirements for family
payments
Holders of partner provisional or interdependency visas may receive the payments listed below if
they are temporarily outside Australia for an approved reason.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay, or
Double Orphan Pension.

However, holders of temporary protection visas cannot receive payments while outside Australia
for any reason.

Family Tax Benefit
To be eligible for Family Tax Benefit Part A and Part B, you must satisfy residency requirements.
You must be living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.

Paid Parental Leave scheme
To be eligible for Parental Leave Pay you must satisfy the residency requirements from the date
your child is born, or comes into your primary care, until the last day of your payment.
To be eligible for Dad and Partner Pay you must meet the residency requirements for each day you
receive the payment.
When your child is born or comes into your primary care, you must be living in Australia and:




have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa
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hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Parenting Payment
To be eligible for Parenting Payment, you must satisfy residency requirements. You must be an
Australian resident and you must:



have been an Australian resident for a period, or periods, that total 104 weeks, or
be exempt from this requirement—for example, if you are a refugee or have become a single
parent during your most recent period of Australian residence.

You must also meet residency requirements on the day you lodge your claim and for as long as
you get this payment. Generally, you will need to be physically present in Australia on the day you
lodge your claim.
If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

Carer Allowance
To be eligible for Carer Allowance, you must satisfy residency requirements. You and the person
you are caring for must:




be Australian residents
continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment, and
be physically present in Australia on the day you lodge your claim.

Double Orphan Pension
To be eligible for Double Orphan Pension, you must satisfy residency requirements. You must be
living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold either a partner provisional, interdependency or temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must also continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.
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If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

More information
For more information:





visit humanservices.gov.au/families
visit humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch information in
other languages
call 131 202 to speak to someone in your language, or
visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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