TAMIL

ீங்கள் ஆஸ்திரபினாயிற்கு வயிரன
னணம் வெய்கிீர்கா?
ஆஸ்திரபினாயிற்கு வயிரன இருக்கும் ரயளனில் வகாடுப்வுகளப்
வறுதல்
ீங்கள் ஆஸ்திரபினாயிற்கு வயிரன இருக்கும் ரயளனில் உங்கள் வகாடுப்வுகள
அல்து ெலுளக அட்ளைளனப் வறுயதற்கு, ீங்கள் 
ெலுளக அட்ளைக்கா தகுதி
கட்ைானநாகும்.

வயாரு வகாடுப்வு அல்து

ரதளயப்ாடுகளயும் வதாைர்ந்து பூர் திவெய்ன ரயண்டினது

உங்களுளைன வகாடுப்வுகள் அல்து ெலுளக அட்ளைனின் அடிப்ளைனில்,
ஆஸ்திரபினாயிற்கு வயிரன னணம் வெய்யதால் உங்களுக்குப் ாதிப்ள
ஏற்டு தக்கூடின வய

ரயறு யிதிமுளகள் உள். ீங்கள் ஆஸ்திரபினாயில் இருந்து

ப்டும் ராது, உங்களுளைன வகாடுப்வுகள் அல்து ெலுளக அட்ளைகள் நாக்கூடும்

அல்து இந்த யிதிமுளகில் அடிப்ளைனில் ிறு தப்ைவும் கூடும்.

ீங்கள்

வயிாட்டில் இருக்கும் ரயளனில், வகாடுப்வுகள் நற்றும் ெலுளக அட்ளைகள் குி த
ாது யளபனிா தகயல்கள அியதற்கு, humanservices.gov.au/paymentsoverseas என்
இளணனப்க்க ளதப் ார்க்கவும்
ீங்கள் னணம் வெய்யதற்கு முன்ர் இந்த இளணன த தில் ெரிாருங்கள் அல்து
உங்களுளைன குிப்ிட்ை சூழ்ிளகள் குி து னாரிைரநனும் உங்கள் வநாமினில்
ரசுயதற்கு 131 201 என் எண்ணில் எங்கள அளமக்கவும்.

உங்கள் சூழ்ிளகில் ஏற்ட்டுள் நாற்ங்கள் குி து
எங்கிைம் கூறுங்கள்
உங்கள் வகாடுப்வுகள் அல்து ெலுளக அட்ளைளன யமக்கநாக ாதிக்கக்கூடின

உங்கின் எளயரனனும் சூழ்ிள நாற்ங்கள் குி து ீங்கள் ஆஸ்திரபினாயில்
இருந்திருந்தால் எப்டி வதரியிப்ிர்கரா அ

யார ீங்கள் வயிாட்டில் இருக்கும்

ரயளனிலும் எங்கிைம் வதரியிக்க ரயண்டினது முக்கினநாகும். உதாபணநாக, உங்கின்
உவுமுள ிளளநனில் நாற்ங்கள் இருந்தால், ீங்கள் அதுகுி து எங்களுக்கு
வதரியிக்க ரயண்டினது அயெினநாகும்.

உங்கள் னண ளதப் ற்ி எங்கிைம் எ

யாறு வதரியிப்து

myGov யானிாக உங்கள் Centrelink இளணனக் கணக்ளகப் னன்டு தி, உங்கள் னண
திட்ைங்களப் ற்ி எங்கிைம் எிதாக

13130TAM.1605
PAGE 1 OF 3

தகயல் வதரியிக்காம். உங்கள் வயிாட்டுப்

னண யியபங்கள ீங்கள் எந்த ரப திலும் இளணன தில் ரெர்க்காம், ார்க்காம்,
துப்ிக்காம் நற்றும் அகற்ாம்.

ீங்கள் ஆஸ்திரபினாயில் இருந்து ப்டுயதற்கு முன்ர் myGov யானிாக ரு Centrelink
இளணனக் கணக்குக்காகப் திவுவெய்துவகாள்வும். இதன்
திட்ைங்கள் குி து ீங்கள் எங்கிைம் எிதாக

ம், உங்கள் னண

தகயல் வதரியிக்க முடியும். ரநலும்,

ீங்கள் வயிாட்டில் இருக்கும் ரயளனில் உங்கள் கடிதங்களயும் ி ரெளயகளயும்
இளணனம்யமி அணுக முடியும்.

ீங்கள் எப்ராது ஆஸ்திரபினாயில் இருந்து ப்டுகிீர்கள் என்ளத
ஆஸ்திரபினாயின் குடியபவு

துளயும் கூை எங்களுக்கு

தகயல் வதரியிக்கும்.

உங்கிைம் தற்ெநனம் ரு myGov கணக்கு இல்ளவனில், my.gov.au -இல் ரு myGov

கணக்ளக உருயாக்கி, Centrelink -ஐ உங்கள் myGov கணக்குைன் இளண திடுங்கள். இளத
வெய்யதற்கு, ‘Services' என் ரதர்ளய

ரதர்ந்வதடு து, அதன்ிகு Centrelink -க்கு அடு துள்

link ஐகாள வொடுக்குங்கள். உங்களுளைன myGov கணக்குைன் ாங்கள் ெரினா

திரயட்ளை இளணப்தற்கு, ீங்கள் ெி ரகள்யிகளுக்குப் திிக்க ரயண்டினிருக்காம்.
ீங்கள் உங்களுளைன ளகப்ரெி எண்ளண myGov உைன் திவுவெய்துவகாள்

ரதர்ந்வதடு தால், ீங்கள் வயிாட்டில் இருக்கும் ரயளனில் இந்த எண்ணிிருந்து
உங்கால் வெய்திகளப் வ முடியுநா என்ளத உறுதிவெய்துவகாள்வும்.

ஆஸ்திரபினாயிற்கு வயிரன இருக்கும் ரயளனில் Medicare -ஐ
அணுகுதல்
ீங்கள் வயிாட்டில் இருக்கும் ரயளனில் உங்கால் Medicare -ஐ அணுக இனாது.

ீங்கள் சுகயம்
ீ
அளைந்தால், உங்கின் எல்ா நரு துய ெிகி ளெக்கும் ீங்கள் தான்

வெவு வெய்ன ரயண்டினிருக்கும். ீங்கள் னணம் வெய்கின் ாட்டில் ரு Reciprocal Health
Care Agreement ளைமுளனில் இருந்தால், ீங்கள் ெியற்றுக்குப் ணம் வெலு த

ரயண்டினிருக்காது. ெி ாடுகில் னணம் வெய்யும் ஆஸ்திரபினக் குடினிருப்ார்கின்
அ தினாயெின நரு துய ெிகி ளெ வெயிற்கு இ தளகன ப்ந்தங்கள் காப் றுதி

அிக்கின். ஆால் இளய வயிாட்டுப் னண திற்கா திப்ட்ை னண உைல்க்
காப்ீட்டிற்கு நாற்ாக இருப்தற்கு யடியளநக்கப்ையில்ள.

ீங்கள் ரு ப்ந்த ளதக் வகாண்டுள் ரு ாட்டிற்கு வெல்கிீர்கள் எில், உங்களன
ைப் Medicare அட்ளைளன உங்களுைன் எடு து வெல்வும். உங்களுக்கு நரு துய
ெிகி ளெ ரதளயப்ட்ைால், இது அதற்கா வெனல்முளளன எிதாக்காம்.
ீங்கள் னணம் வெய்கின் ாட்டுைன் ஆஸ்திரபினா ரு ப்ந்த ளத
வெய்திருக்கின்தா என்து உள்ை, Reciprocal Health Care Agreements குி த ரநதிக

தகயல்களுக்கு, humanservices.gov.au/rhca என் இளணனப்க்க ளதப் ார்ளயனிைவும்
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உங்களுளைன நருந்துகள வயிாட்டிற்கு எடு து வெல்லுதல் அல்து
அனுப்ி ளய தல்

Pharmaceutical Benefits Scheme நருந்துகள உங்களுளைன திப்ட்ை னன்ாட்டிற்காக அல்து
உங்களுைன் னணம் வெய்கின் ருயரின் னன்ாட்டிற்காக ஆஸ்திரபினாயிற்கு
வயிரன எடு து வெல்யது அல்து அனுப்ி ளயப்து ெட்ையிரபாதநாகும்.
ீங்கள் வயிாட்டில் இருக்கும் ரயளனில், Medicare உள்ை, எங்களுளைன
வகாடுப்வுகள் நற்றும் ரெளயகள் குி தப் தின தகயல்கள ீங்கள்

humanservices.gov.au/paymentsoverseas என் இளணனப்க்க தில் கண்ைினாம்
ீங்கள் னணம் வெய்யதற்கு முன்ர் இந்த இளணன த தில் ெரிாருங்கள் அல்து

Medicare குி தும், வயிாட்டிற்கு நருந்துகள எடு து வெல்யது குி தும் எங்களுைன்
உங்கள் வநாமினில் ரசுயதற்கு 131 450 (TIS National)

என் எண்ணில் அளமக்கவும்.

ரநலும் அதிக யியபங்களுக்கு:


humanservices.gov.au/yourlanguage என் இளணனப்க்க திற்கு வெல்லுங்கள். இதில்
தநிமில் உள் தகயல்கள ீங்கள் யாெிக்காம், ரகட்காம் அல்து





காவணாிகளக் காணாம்.

Centrelink வகாடுப்வுகள் நற்றும் ரெளயகள் குி து உங்கள் வநாமினில்
எங்களுைன் ரசுயதற்கு 131 202 என் எண்ணில் அளமக்கவும்.

Medicare நற்றும் Child Support வகாடுப்வுகள் நற்றும் ரெளயகள் குி து உங்கள்

வநாமினில் எங்களுைன் ரசுயதற்கு 131 450 (TIS National) என் எண்ணில் அளமக்கவும்.
ரு ரெளய ிளன ளதப் ார்ளயனிடுங்கள்

குிப் : உங்கள் இல்

வதாளரெினில் இருந்து ஆஸ்திரபினாயில் எந்த இை திலும்

இருக்கும் ரு 13 எண்ணிற்கு ரநற்வகாள்ப்டும் அளமப் களுக்கு உள்ளூர் அளமப் க்
கட்ைணம் தான் யசூிக்கப்டுகிது. வதாளரெி ரெளய யமங்குளபப் வாறு து

இக்கட்ைணங்கள் நாறுைாம். ரநலும், ளகப்ரெி அளமப் களுக்கு அதிகக் கட்ைணம்
யசூிக்கப்ைாம்.

வாறுப்
இந்த

துப்

தகயல் தாில் உள் தகயல்கள் ஏப்பல் 2016 ியபப்டி துல்ினநாளய.
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ENGLISH

Are you travelling outside Australia?
Payments while outside Australia
To get your payments or concession card while outside Australia, you must continue to meet the
eligibility requirements for each payment or concession card.
Depending on your payments or concession card, there are different rules on how travelling outside
Australia may affect you. When you leave Australia, your payments or concession cards may
change or even stop based on these rules. For the most up-to-date information about payments and
concession cards while you are overseas visit humanservices.gov.au/paymentsoverseas
Check the website before you travel or call us on 131 202 to speak to someone in your language
about your specific circumstances.

Tell us about changes to your circumstances
It is important that you advise us of any change to your circumstances that would normally affect
your payments or concession card while you are overseas, as you would if you were in Australia.
For example, you need to tell us if there are changes to your relationship status.

How to tell us about your travel
The easiest way to tell us about your travel plans is to use your Centrelink online account through
myGov. You can add, view, update and remove your overseas travel details online at any time.
Register for a Centrelink online account through myGov before you leave Australia so you can
easily tell us about your travel plans and access your letters and other services online while you are
away.
Australia’s immigration department will also advise us when you leave Australia.
If you don’t have a myGov account already, create a myGov account at my.gov.au and link
Centrelink to your myGov account by selecting ‘Services’ and then the link icon next to Centrelink.
You may need to answer some questions so we link the correct record to your myGov account.
If you choose to register your mobile number with myGov, make sure you can receive messages
from this number while overseas.

Accessing Medicare while outside Australia
You will not be able to access Medicare services while overseas. If you get sick, you may have to
pay for all your medical treatment. If there is a Reciprocal Health Care Agreement in place with the
country you’re going to, you might not have to pay for some things. These agreements cover the
cost of essential medical treatment for Australian residents travelling in some countries, and are not
designed to replace private travel health insurance for overseas travel.
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If you are going to a country with an agreement, take your current Medicare card with you. Then, if
you need medical treatment, it can make the process easier.
For more information about Reciprocal Health Care Agreements, including if Australia has one
with the country you are travelling to, visit humanservices.gov.au/rhca

Taking or sending your medicines overseas
It is illegal to take or send Pharmaceutical Benefits Scheme medicines out of Australia that are not
either for your personal use or the use of someone travelling with you.
You will find the most up-to-date information about our payments and services while overseas,
including Medicare, on humanservices.gov.au/australiansoverseas
Check the website before you travel or call 131 450 (TIS National) to speak to us in your language
about Medicare and taking medicines overseas.

For more information:





go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read about, listen to or watch
videos with information in your language
call 131 202 to speak to us in your language about Centrelink payments and services
call 131 450 (TIS National) to speak with us in your language about Medicare and Child
Support payments and services
visit a service centre.

Note: call costs from your home phone to a 13 number from anywhere in Australia are the cost of a
local call. Charges may vary depending on the telephone service provider, and mobiles may incur a
higher charge.

Disclaimer
Information in this factsheet is accurate as at April 2016.
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