TURKISH

Aile ödemeleri için oturum şartları
Partner provisional ya da interdependency visas grubu vize sahipleri onaylanmış bir sebepten
dolayı geçici olarak Avustralya dışındaysalar aşağıda belirtilen ödemeleri alabilirler.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay veya Dad and Partner Pay ya da
Double Orphan Pension.

Ancak, temporary protection visas grubu vize sahipleri hangi sebeple olursa olsun Avustralya’da
değillerse ödeme alamazlar.

Family Tax Benefit
Family Tax Benefit Part A ve Part B alabilmek için oturum şartlarını karşılamalısınız. Avustralya’da
oturuyor olmalısınız ve:





Avustralya vatandaşlığınız bulunmalı
daimi bir vizeniz olmalı
special category visa grubu vizeniz olmalı ya da
partner provisional, interdependency ya da temporary protection visa grubu vizeler gibi belli bir
geçici vize türüne sahip olmalısınız.

Çocuğunuz da oturum şartlarını karşılamalı ya da sizinle beraber yaşıyor olmalıdır.
Bu ödemeyi almaya devam ettiğiniz sürece oturum şartlarını karşılamaya devam etmelisiniz.

Paid Parental Leave scheme
Parental Leave Pay ödemesini alabilmek için, çocuğunuzun doğduğu ya da esas olarak sizin
bakımınız altına girdiği tarihten, aldığınız ödemenin son tarihine kadar oturum şartlarını
karşılamalısınız.
Dad and Partner Pay ödemesini alabilmek için, ödemeyi aldığınız her gün için oturum şartlarını
karşılamalısınız.
Çocuğunuz doğduğunda ya da esas olarak sizin bakımınız altına girdiğinde Avustralya’da oturuyor
olmalısınız ve:




Avustralya vatandaşlığınız bulunmalı
daimi bir vizeniz olmalı
special category visa grubu vizeniz olmalı
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partner provisional, interdependency ya da temporary protection visa grubu vizeler gibi belli bir
geçici vize türüne sahip olmalısınız.

Parenting Payment
Parenting Payment ödemesi alabilmek için, oturum şartlarını karşılamalısınız. Avustralya’da
oturum hakkınız olmalı ve:



toplamı 104 haftaya ulaşan dönem ya da dönemler boyunca Avustralya oturum hakkınız devam
ediyor olmalı ya da
bu şarttan muaf olmalısınız. Örneğin, mülteciyseniz ya da Avustralya’daki en son yaşadığınız
dönemde tek ebeveyn durumuna geldiyseniz muaf sayılırsınız.

Ayrıca, başvuru yaptığınız gün ve bu ödemeyi aldığınız süre boyunca oturum şartlarını karşılıyor
olmalısınız. Genel olarak, başvurunuzu yaptığınız gün fiziksel olarak Avustralya’da olmanız
gerekecektir.
Avustralya’nın uluslararası sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkede yaşadıysanız ya da çalıştıysanız
bu durum, oturum şartlarını karşılamanıza yardımcı olabilir.

Carer Allowance
Carer Allowance ödemesi alabilmek için, oturum şartlarını karşılamalısınız. Siz ve bakım sağladığınız
kişi:




Avustralya’da oturum hakkına sahip olmalı
bu ödemeyi almaya devam ettiğiniz sürece oturum şartlarını karşılamaya devam etmeli ve
başvurunuzu yaptığınız gün fiziksel olarak Avustralya’da olmalısınız.

Double Orphan Pension
Double Orphan Pension ödemesi alabilmek için, oturum şartlarını karşılamalısınız. Avustralya’da
oturuyor olmalısınız ve:





Avustralya vatandaşlığınız bulunmalı
daimi bir vizeniz olmalı
special category visa grubu vizeniz olmalı ya da
partner provisional, interdependency veya temporary protection visa grubu vizeniz olmalıdır.

Çocuğunuz da oturum şartlarını karşılamalı ya da sizinle beraber yaşıyor olmalıdır.
Ayrıca, bu ödemeyi almaya devam ettiğiniz sürece oturum şartlarını karşılamaya devam
etmelisiniz.
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Avustralya’nın uluslararası sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkede yaşadıysanız ya da çalıştıysanız
bu durum, oturum şartlarını karşılamanıza yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için:





humanservices.gov.au/families adresini ziyaret edin
bilgileri diğer dillerde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da izleyebileceğiniz
humanservices.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin
kendi dilinizde birisiyle konuşmak için 131 202 numaralı telefonu arayın ya da
bir service centre’ı ziyaret edin.

Not: ev telefonunuzdan Avustralya’nın herhangi bir yerindeki ‘13’ ile başlayan numaraları
aramanın sabit bir ücreti vardır. Bu ücret, yerel arama ücretinden farklı olabilir ve telefon hizmetleri
arasında da farklılık gösterebilir. Evinizden ‘1800’ ile başlayan numaraları aramak ücretsizdir.
Halka açık ya da cep telefonlarından yapılan aramalar süre kısıtlamalı ve daha pahalı olabilir.
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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.

12937.1601
PAGE 6 OF 6

RESİDENCY REQUİREMENTS FOR FAMİLY PAYMENTS
Department of Human Services

