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دوره انتظار افراد مقیم تازه وارد

اگر شما به تازگی مقیم استرالیا شدهاید معموالً باید  104هفته صبر کنید تا بتوانید به بیشتر پرداختها و مزایای ما دسترسی داشته باشید.

دوره انتظار
حتی اگر یکی از اعضای خانواده شما در استرالیا زندگی کند ،دوره انتظار شامل حال شما خواهد شد.
این دوره انتظار از زمانیکه شما با ویزای اقامت دائم در استرالیا زندگی کنید محاسبه می گردد.
در طول دوره انتظار میتوانید در برنامههای  jobactiveو  Community Development Programmeجهت یافتن کار ثبت
نام کنید .همچنین میتوانید از تجهیزات کمکی که در مراکز خدماتی ما موجود است برای یافتن کار استفاده نمایید.

پرداختی هایی که ممکن است برای آنها واجد شرایط باشید:
دوره انتظار افراد مقیم شامل همه پرداختی ها نمی شود .ممکن است شما واجد شرایط برای موارد زیر باشید:
 کمک هزینه های خانواده
 پرداختی های مراقبت از کودکان
( Parental Leave Pay مرخصی با حقوق برای والدین دارای فرزند جدید)
البته بایستی ضوابط و معیارهای مربوطه در مورد شما صدق کنند.

معافیتهای مربوط به دوره انتظار برای افراد مقیم
دوره انتظار افراد مقیم تازه وارد ممکن است همیشه اجرا نگردد ،مانند زمانیکه به عنوان پناهنده با ویزای بشردوستانه وارد استرالیا می
شوید.

جهت کسب اطالعات بیشتر






به زبان انگلیسی به صفحه  humanservices.gov.au/newresidentswaitingمراجعه نمایید.
به صورت مطالب نوشتاری ،شنیداری و دیداری به زبان خودتان به صفحه
 humanservices.gov.au/yourlanguageمراجعه کنید.
جهت صحبت با ما به زبان خود در مورد پرداختها و خدمات سنترلینک با شماره  131202تماس بگیرید.
جهت صحبت با ما به زبان خود در مورد  Medicareو پرداختها و خدمات  Child Supportبا شماره Translating
) 131 450 and Interpreting Service (TIS Nationalتماس بگیرید.
به یکی از مراکز خدماتی سنترلینک مراجعه نمایید.

توجه :هزینه تماس ،با استفاده از خط تلفن ثابت منزل ،با شماره هایی که با رقم ’ ‘13شروع می شوند در سراسر استرالیا نرخ
ثابتی دارد .این هزینه ممکن است با هزینه تماس محلی متفاوت باشد و یا ارائه کنندگان خدمات تلفن ،هزینه های متفاوتی را
شارژ کنند .تماس از منزل با شماره هایی که با رقم  1800شروع می شوند رایگان است اما ممکن است برای تماس از تلفن های
عمومی یا گوشی همراه ،زمان محاسبه گردد و نرخ باالتری در نظر گرفته شود.

سلب مسئولیت
این اطالعات فقط به عنوان یک راهنما برای پرداختی ها و خدمات در نظر گرفته شده است .مسئولیت تصمیم گیری برای ارائه
درخواست جهت پرداختی ها بر اساس شرایط ویژه شما بر عهده خودتان می باشد.
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Newly arrived resident’s waiting period
If you recently arrived in Australia, you will generally have to wait 104 weeks until you can access
most of our income support payments.

Waiting period
A waiting period will apply to you even if you have a family member living here.
This waiting period will take into account any time you have spent in Australia as a resident with a
permanent visa.
During this waiting period, you can register with jobactive or the Community Development
Programme to help find work. You can also use the employment self-help facilities available in our
service centres.

Payments you may be eligible for
The residence waiting period does not apply to all payments. You may be eligible for:
 family assistance payments
 child care payments
 Parental Leave Pay
You will still need to meet the eligibility criteria for these payments.

Exemptions to the resident’s waiting period
The newly arrived resident’s waiting period may not always apply. For example, if you arrive as a
refugee under Australia’s Humanitarian Programme.

For more information


go to humanservices.gov.au/newresidentswaiting for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



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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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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