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តម្រូវការស្នាក់នៅសម្ាប់ការទូ ទាត់ម្ាក់សំរាប់
ម្រួ ស្នរនានា
អ្ន កកាន់ partner provisional ឬ interdependency visas
អាចទទួ លបានការទូ ទាត់ប្របាក់ដែលបានរាយកនុងបញ្ជ ីខាងក្ប្រកាមប្របសិនក្បើពួកក្េក្ៅក្ប្រៅប្របក្ទស
អ្ូ ប្រតាលីជាបក្្
ា ោះអាសនន សប្រាប់មូលក្េតុមួយដែលបានអ្នុម័ត។




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

ក្ទាោះបីយ៉ាង្ក៍ក្ោយ អ្ន កកាន់ temporary protection visas
មិនអាចទទួ លបានការបង់ប្របាក់ខណៈក្ពលដែលពួ កក្េក្ៅខាងក្ប្រៅប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីសប្រាប់ក្េតុ
ផល្មួ យ។

Family Tax Benefit
ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Family Tax Benefit Part A និង Part B,
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតាមតប្រមូវការនានាកនុងការតនក់ក្ៅ។
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតកំពុងរស់ក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីនិង





ានសញ្ជជតិជាពលរែឋ អ្ូប្រតាលី
កាន់ទិោឋការអ្ចិន្ត្នា យ៍
កាន់ special category visa, ឬ
កាន់ប្របក្េទទិោឋការបក្្
ា ោះអាសនន ជាក់ោក់មួយ ឧទាេរណ៍ partner provisional, interdependency
ឬ temporary protection visa។

កូ នរបស់ក្ោកអ្ន កក៍ប្រតវូ បំក្ពញតាមតប្រមូវការនានាកនុងការតនក់ក្ៅឬកំពុងរស់ក្ៅជាមួ យក្ោក
អ្ន ក។
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបនា ក្ែើមបីបំក្ពញតាមតប្រមូវការលំក្ៅោឋន
ែរាប្ក្ោកអ្ន កទទួ លការទូ ទាត់ក្នោះ។

Paid Parental Leave scheme
ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Parental Leave Pay
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅចាប់ពីកាលបរ ិក្ចេ ទដែលកូ នរបស់ក្ោកអ្ន កបានក្កើត
ឬចូ លមកកនុងការដែទា ំជាចមបងរបស់ក្ោកអ្ន ក
រេូ តែល់ន្តែៃចុងក្ប្រកាយន្តនការទូ ទាត់ប្របាក់របស់ក្ោកអ្ន ក។
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ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Dad and Partner Pay
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅសំរាប់ន្តែៃនិមួយៗដែលក្ោកអ្ន កទទួ លបានការបង់ប្របាក់
។
ក្ៅក្ពលដែលកូ នរបស់ក្ោកអ្ន កបានក្កើត ឬចូ លមកកនុងការដែទា ំជាចមបងរបស់ក្ោកអ្ន ក
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតកំពុងរស់ក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលី និងៈ





ានសញ្ជជតិជាពលរែឋ អ្ូប្រតាលី
កាន់ទិោឋការអ្ចិន្ត្នា យ៍
កាន់ special category visa
កាន់ប្របក្េទទិោឋការបក្្
ា ោះអាសនន ជាក់ោក់មួយ ឧទាេរណ៍ partner provisional, interdependency
ឬ temporary protection visa។

Parenting Payment
ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Parenting Payment
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅ។ ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតជាអ្ន កតនក់ក្ៅអ្ូ ប្រតាលី
ក្េើយក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតៈ



បានជាអ្ន កតនក់ក្ៅអ្ូ ប្រតាលីសំរាប់រយៈក្ពលមួ យ ឬប្
ា រយៈក្ពលនានា ដែលសរុបាន 104
សបាាេ៍ ឬ
ប្រតវូ បានក្លើកដលងពីតប្រមូវការក្នោះ—ឧទាេរណ៍ ប្របសិនក្បើក្ោកអ្ន កជាជនក្េៀសខល ួនានក់
ឬបានកាាយជាឪពុកាាយក្ទាលក្ៅកនុងអ្ំឡ
ុ ងក្ពលែមៗ
ី បំផុតរបស់ក្ោកអ្ន កជាអ្ន កានលំក្ៅោឋន
អ្ូ ប្រតាលី។

ក្ោកអ្ន កក៍ប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅផងដែរក្ៅន្តែៃដែលក្ោកអ្ន កោក់ពាកយក្្វ ើការទាមទារ
របស់ក្ោកអ្ន ក និងែរាប្ក្ោកអ្ន កទទួ លបានការបង់ប្របាក់ក្នោះ។ ជាទូ ក្ៅ
ក្ោកអ្ន កនឹងប្រតវូ ានវតា ានខាងរ ូបវ ័នា ក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីក្ៅន្តែៃដែលក្ោកអ្ន កោក់ពាកយ
ក្្វ ើការទាមទាររបស់ក្ោកអ្ន ក។
ប្របសិនក្បើក្ោកអ្ន កបានរស់ក្ៅ
ឬបានក្្វ ើការក្ៅកនុងប្របក្ទសមួ យដែលប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីានកិចចប្រពមក្ប្រពៀងសនា ិសុខសងគ មអ្នា រជា
តិជាមួ យ វាអាចជួ យក្ោកអ្ន កក្អាយប្រតវូ តាមតប្រមូវការតនក់ក្ៅទា ំងក្នោះបាន។

Carer Allowance
ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Carer Allowance ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅ
ក្ោកអ្ន កនិងមនុសសដែលក្ោកអ្ន កកំពុងដែរកាប្រតវូ ដតៈ



ជាអ្ន កានលំក្ៅោឋនអ្ូ ប្រតាលី
បនតប្រតវូ ក្ៅតាមតប្រមូវការតនក់ក្ៅនានាែរាប្ក្ោកអ្ន កទទួ លបានការបង់ប្របាក់ក្នោះ និង
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ានវតា ានជារ ូបវនា ័ក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីក្ៅន្តែៃ ដែលក្ោកអ្ន កោក់ពាកយក្្វ កា
ើ រទាមទាររបស់
ក្ោកអ្ន ក។

Double Orphan Pension
ក្ែើមបីានលកខ ណៈសមប្រសបទទួ លបាន Double Orphan Pension
ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតបំក្ពញតប្រមូវការតនក់ក្ៅ។ ក្ោកអ្ន កប្រតវូ ដតកំពុងរស់ក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលី
និងៈ





ានសញ្ជជតិជាពលរែឋ អ្ូប្រតាលី
កាន់ទិោឋការអ្ចិន្ត្នា យ៍
កាន់ special category visa ឬ
កាន់ partner provisional, interdependency ឬ temporary protection visa.

កូ នរបស់ក្ោកអ្ន កក៍ប្រតវូ តាមតប្រមូវការតនក់ក្ៅ ឬកំពុងរស់ក្ៅជាមួ យក្ោកអ្ន ក។
ក្ោកអ្ន កក៍ប្រតវូ ដតបនតប្រតវូ តាមតប្រមូវការតនក់ក្ៅនានាែរាប្ក្ោកអ្ន កទទួ លបានការបង់ប្របា
ក់ក្នោះ។
ប្របសិនក្បើក្ោកអ្ន កបានរស់ក្ៅ
ឬបានក្្វ ើការក្ៅកនុងប្របក្ទសមួ យដែលប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីានកិចចប្រពមក្ប្រពៀងសនា ិសុខសងគ មអ្នា រជា
តិជាមួ យ វាអាចជួ យក្ោកអ្ន កក្អាយប្រតវូ តាមតប្រមូវការតនក់ក្ៅទា ំងក្នោះបាន។

ពត៌ានថែរនទៀត
សំរាប់ពត៌ានដែមក្ទៀតៈ





ទសសនា humanservices.gov.au/families
ទសសនា humanservices.gov.au/yourlanguage ដែលជាកដនា ងដែលក្ោកអ្ន កអាចអាន តាប់
ឬក្មើលពត៌ានជាភាតែន្តទក្ទៀតបាន
ក្ៅទូ រស័ពទក្លខ 131 202 ក្ែើមបីនិយយក្ៅនរ្ានក់ជាភាតរបស់ក្ោកអ្ន ក ឬ
ទសសនា service centre។

សំគាល់ៈ ក្ៅទូ រស័ពទពក្ី លខទូ រស័ពទផទេរបស់ក្ោកអ្ន កក្ៅកាន់ប្
ា ក្លខ ‘13’
ពីកដនា ង្មួ យក្ៅកនុងប្របក្ទសអ្ូ ប្រតាលីប្រតវូ បានេិតន្តែាកនុងអ្ប្រតាក្ែរ។
អ្ប្រតាក្នាោះអាចដប្របប្របួលពីតន្តមា ន្តនការក្ៅទូ រស័ពទតាមតំបន់
ក្េើយក៍អាចដប្របប្របួលរវាងប្
ា អ្ន កផាល់ក្សវាទូ រស័ពទនានាផងដែរ។ ក្ៅក្ៅប្
ា ក្លខ ‘1800’
ពីទូរស័ពទផទោះរបស់ក្ោកអ្ន កេឺឥតេិតន្តែា។ ក្ៅពីទូរស័ពទតធារណៈ
និងទូ រស័ពទន្តែអាចប្រតវូ េិតក្ា៉ាងនិងេិតន្តែាតាមអ្ប្រតាកាន់ដតខព ស់។
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RESIDENCY REQUIREMENTS FOR FAMILY PAYMENTS
Department of Human Services

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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