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Child Care Subsidy
ប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារថែលគេគៅថា Child Care Subsidy ជួ យែល់ការចំណាយគលើការថែទ ំកុមារថែល
ានការអនុញ្ញាតពីរែឋ ។ ប្ររសិនគរើគោកអន កមានសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ លប្រាក់ជំនួយគនេះ គយើងនឹងរង់ប្រាក់គនេះគៅឲ្យ
មណ្ឌលថែទ ំកុមារគោយផ្ទាល់គែើមបីរញ្ចេះប្រាក់ចំណាយថែលគោកអន កប្រតវូ រង់។
គែើមបីអាចានទ្ទ្ួ លប្រាក់ជំនួយគនេះ គោកអន កប្រតវូ ៖
•

ថែទ ំកុមារអាយុ១៣ឆ្នំ ឬក៏គកេ ងជាងគនេះ ថែលមិនទន់ចូលសាោគរៀនមធ្យមសិកា លុេះប្រាណា
មានការគលើកគលង

•

គប្ររើប្រាស់គសវាកមេ ថែទ ំកុមារថែលានការអនុញ្ញាតពីរែឋ

•

ទ្ទ្ួ លខុសប្រតវូ ចំគ

•

គធ្វ ើគៅាមតប្រមូវការថ្នការានសិទ្ធិរស់គៅ និងតប្រមូវការចាក់ថានវា
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ការ

េះការរង់ប្រាក់ថ្ែៃ ឈ្ន ួលថែទ ំកុមារ គ ើយនិង
រ។

គែើមបីគធ្វ ើគៅាមតប្រមូវការថ្នការានសិទ្ធិរស់គៅ គោកអន ក និងថ្ែេូ ររស់គោកអន កប្រតវូ ថតរស់គៅកនចង
ប្ររគទ្សអូ ស្ដ្សាាលី គ យ
ើ ប្រតវូ មាន៖
•

សញ្ញាតិអូស្ដ្សាាលី ឬក៏កាន់ទ្ោ
ិ ឋ ការរស់គៅអចិថ្ស្ដ្នាយ៍

•

កាន់ Special Category (ទ្ិោឋការពិគសស) ឬក៏

•

កាន់ទ្ិោឋការរស់គៅរគណា
ា េះអាសនន ជាក់ោក់ណាមួ យ ែូ ចជា Partner Provisional (ទ្ិោឋការថ្ែេូ
រគណា
ា េះអាសនន ) ឬ Temporary Protection (ទ្ិោឋការានការការ ររគណា
ា េះអាសនន )។

គោកអន កអាចរំគពញគៅាមតប្រមូវការមានសិទ្ធិរស់គៅប្ររសិនគរើ៖
•

គោកអន ក ឬថ្ែេូ ររស់គោកអន កជានិសសិតពីររគទ្ស ថែលានការធានាពីរោឋភិាលអូ ស្ដ្សាាលីឲ្យ
មកសិកាគៅកនចងប្ររគទ្សអូ ស្ដ្សាាលី ឬក៏

•

គោកអន កជួ រប្ររទ្េះនឹងការលំាក ឬក៏សថិតកនចងកាលៈគទ្សៈពិគសស។

គោកអន កអាចានការគលើកថលងពីលកខ ណ្ៈវ ិនិចឆ័យខៃ េះគៅកនចងកាលៈគទ្សៈជាក់ោក់ណាមួ យ។
ចំនួនថ្នប្រាក់ជំនួយ Child Care Subsidy ថែលគោកអន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លាននឹងអាប្រស័យគៅគលើ៖
•

ប្រាក់ចំណ្ូលររស់ប្រក ុមប្រេួសារគោកអន ក

•

អប្រាប្រាក់គមា៉ោងអតិររមា (hourly rate cap) ថែលថអែកគលើប្ររគភទ្ថ្នការថែទ ំកុមារថែលានការ
អនុញ្ញាតថែលគោកអន កគប្ររើ និងអាយុកូនររស់គោកអន ក គ ើយនិង

•

ចំនួនគមា៉ោងថែលគោកអន ក និងថ្ែេូ ចំណាយគធ្វ ើសកមេ ភាព ថែលានការទ្ទ្ួ លសាាល់ពរី ែឋ ។

ប្រាក់ចំណូលប្រក ុមប្ររួ សារ
គយើងនឹងគប្ររកា
ើ រា៉ោន់ប្ររមាណ្ប្រាក់ចំណ្ូលររស់ប្រក ុមប្រេួសារគោកអន ក គែើមបីេណ្នាភាេរយថ្នប្រាក់កថ្ប្រម
គមា៉ោង ថែលគយើងនឹងជួ យឧរតថ មភ។
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កម្ប្រមប្រាក់ម ៉ោ ងអតិបរ
ចំនួនថ្នប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារ Child Care Subsidy ថែលគោកអន កមានសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ លាននឹងអាប្រស័យគៅ
គលើប្ររគភទ្ថ្នការថែទ ំកុមារថែលគោកអន កគប្ររើថែលានការអនុញ្ញាតពីរែឋ និងអាយុកូនររស់គោកអន ក។
ភាេរយថ្ន Child Care Subsidy នឹងអនុវតា គៅគលើប្រាក់កថ្ប្រមគមា៉ោងថែលគោកអន កប្រតវូ រង់គៅឲ្យកថនៃ ងថែ
ទ ំកុមារ ឬក៏កថ្ប្រមប្រាក់គមា៉ោងអតិររមា - េឺយកជគប្រមើសណាថែលតិចជាងគេ។

ការម្វ ើមតស្ដស្កមម ភាពកិចចការ
ចំនួនគមា៉ោងថែលគោកអន កអាចទ្ទ្ួ លប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារ េឺអាប្រស័យគៅ គលើចំនួនគមា៉ោងថ្នសកមេ ភាព
កិចចការថែលគោកអន កគធ្វ ើប្ររចាំ២សាា ៍ថែលានការទ្ទ្ួ លសាាល់ពរី ែឋ ។

ស្កមម ភាពនានាដែលានការទទួ លសាាល់រ ួម

ន៖

•

គធ្វ ើការានប្រាក់កថ្ប្រម - រ ួមទ ំងការឈ្រ់សប្រមាកថែលានប្រាក់ថខ ែូ ចជាការឈ្រ់សប្រមាក
សប្រមាលកូ ន

•

ការសិកាគរៀនសូ ប្រត ឬក៏ការ វ ឹក វ ឺនការងារ

•

ការងារមិនានប្រាក់កថ្ប្រមគៅកនចង

•

កំពុងថសវ ងរកការងារ

•

គធ្វ ើការងារសេ ប្រ័ េចិតា

•

គធ្វ ើមុខរររកចំណ្ូលខល ួនឯង គ ើយនិង

•

សកមេ ភាពែថ្ទ្គទ្ៀត ថែលគេពិនិតយគមើលាមករណ្ីនីមួយៗ។

ណ្ិជាកមេ ប្រេួសារ

គេនឹងមានការគលើកថលងខៃ េះសប្រមារ់មាារិាថែលមិនអាចគធ្វ ើគៅាមតប្រមូវការថ្នការគធ្វ គើ តសា
សកមេ ភាពការងារ ថែលមានមូ លគ តុសមរមយ ក៏ែូចជាការជួ យទ្ំនុករប្រម ុងែល់កុមារថែលចូ លរ ួមគៅកនចង
មគតា យយសាោ។

ចំនួនម ៉ោ ងម្នស្កមម ភាព
ប្ររសិនគរើគោកអន កមានថ្ែេូ គយើងនឹងពិនិតយគមើលគលើកប្រមិតថ្នសកមេ ភាពកិចចការររស់អនកទ ំងពីរ។
គយើងនឹងេណ្នាចំនួនគមា៉ោងសប្រមារ់ប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារ Child Care Subsidy ថែលគោកអន កអាច
ទ្ទ្ួ លានរាល់គពល២សាា ៍ គោយគប្ររើកប្រមិតសកមេ ភាពកិចចការណាថែលតិចជាងគេកនចងចំគណាមអន កទ ំង
ពីរ។

ការែកយកប្រាក់ទុកស្ិន
គែើមបីជួយកាត់រនថ យរញ្ញារង់ប្រាក់ឲ្យគលើសកប្រមិត គយើងនឹងែកប្រាក់ទ្ុក៥ 5% ពីប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារ
Child Care Subsidy ររស់គោកអន កសប្រមារ់រាល់គពល២សាា ។៍
គៅរាល់ចុងឆ្នំសារគពើពនធ គយើងនឹងទ្ូ ទត់ប្រាក់ជំនួយររស់គោកងន កឲ្យប្រតវូ ចំនួន។ គយើងនឹងទ្ូ ទត់ប្រាក់
ជំនួយគនេះគោយគធ្វ ើការគប្ររៀរគធ្ៀរប្រាក់ចំណ្ូលពីា៉ោន់ប្ររមាណ្ និងប្រាក់ចំណ្ូលពិតប្រាកែ។ ការគធ្វ ែ
ើ ូ គចន េះ
េឺគែើមបីធានាឲ្យានថា គោកអន កនឹងទ្ទ្ួ លានប្រាក់ជំនួយប្រតឹមប្រតវូ ប្រេរ់ចំនួន។
ប្ររសិនគរើគោកអន កា៉ោន់ប្ររមាណ្ប្រាក់ចំណ្ូលទរ គោកអន កអាចនឹងទ្ទ្ួ លានប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមារ
គលើសកប្រមិត គធ្វ ើឲ្យគោកអន កប្រតវូ រង់សងប្រាក់ វ ិញគៅថ្ែៃ មុខ។ គយើងនឹងគប្ររើប្រាក់ជំនួយ Child Care
Subsidy ថែលគយើងានែកទ្ុកសិន គែើមបីរញ្ចេះចំនួនប្រាក់ថែលគោកអន កប្រតវូ រង់សង វ ិញ។
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ប្ររសិនគរើគោកអន កា៉ោន់ប្ររមាណ្ប្រាក់ចំណ្ូលប្រេួសារខព ស់ គ ើយគោកអន កមិនានទ្ទ្ួ លប្រាក់ជំនួយថែទ ំ
កុមារ Child Care Subsidy ប្រេរ់ប្រាន់ គយើងខ្ចំនឹងរង់សងគៅគោកអន ក វ ិញគោយផ្ទាល់នូវចំនួនថែលខវ េះ
ខាត។ ប្រាក់ទ ំងគនេះនឹងរ ួមទ ំងប្រាក់ជំនួយ Child Care Subsidy ថែលគយើងានែកទ្ុកសិន។
គោកអន កអាចមានលទ្ធ ភាពផ្ទៃស់រដ ូរចំនួនប្រាក់ថែលគេែកទ្ុកសិន។

រមបៀបដាក់ពាកយស្ុំប្រាក់ជំនួយដែទំកុ

រ Child Care Subsidy

គែើមបីគធ្វ ើការោក់ កយសុា
ំ មអុីនគធ្ើរណ្ិត គោកអន កប្រតវូ ការេណ្នី myGov និងេណ្នីអុីនគធ្ើរណ្ិតររស់
Centrelink។ េណ្នី myGov ររស់គោកអន កប្រតវូ ថតភាារ់ជាមួ យនឹងេណ្នីគៅកនចង Centrelink។
គប្ររើេណ្នី Centrelink ាមអុីនគធ្ើរណ្ិតររស់គោកអន កាមរយៈ myGov គែើមបីអាលព
់ ័តមា
៌ នររស់គោក
អន ក និងឯកសារនានាសប្រមារ់ជួយែល់ការោក់ កយ។

Additional Child Care Subsidy
ប្រាក់ជំនួយថែទ ំកុមាររថនថ មគទ្ៀតថែលគេគៅថា Additional Child Care Subsidy អា ល់ជំនួយរថនថ មែល់
ប្រក ុមប្រេួសារសប្រមារ់ជួយែល់ប្រាក់ឈ្ន ួលថែទ ំកុមារ។ គោកអន កប្រតវូ មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានប្រាក់ជំនួយ Child
Care Subsidy គែើមបីអាចទ្ទ្ួ លានប្រាក់ជំនួយ Additional Child Care Subsidy រថនថ ម។ មានប្រាក់
ជំនួយថែទ ំកុមាររថនថ មចំនួន៣ប្ររគភទ្ ថែលគោកអន កអាចោក់ កយសុា
ំ ន៖
•

Additional Child Care Subsidy (Grandparent) ជាប្រាក់ជំនួយរថនថ ម ថែលជួ យសប្រមួលែល់ការថែ
ទ ំកុមារ ប្ររសិនគរើគោកអន កជាជីែូន/ជីា ឬជាជីទ្ួត ថែលមានមុខងាររឋមជាអន កថែទ ំគៅ ឬ
គៅទ្ួ ត។ គោកអន កប្រតវូ ថតទ្ទ្ួ លានប្រាក់ឧរតថ មភប្រាក់ចំណ្ូល។

•

Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship) ជាប្រាក់ជំនួយរថនថ ម ថែល
ជួ យសប្រមួលែល់ការថែទ ំកុមារសប្រមារ់រយៈគពលខៃ ី ប្ររសិនគរើគោកអន កកំពុងជួ រប្ររទ្េះនឹងរញ្ញា
លំាកថអន ក ិរញា វតថចរគណា
ា េះអាសនន គោយសារថតសាថនភាពកាលៈគទ្សៈគលើសពីការប្រេរ់ប្រេងររស់
គោកអន ក។

•

Additional Child Care Subsidy (Transition to Work) ជាប្រាក់ជំនួយរថនថ ម ថែលជួ យសប្រមួលែល់
ការថែទ ំកុមារ ប្ររសិនគរើគោកអន កកំពុងរដ ូរសាថនភាពពីការកំពុងទ្ទ្ួ លានប្រាក់ឧរតថ មភប្រាក់
ចំណ្ូលគៅចូ លរ ួមការងារ, ការសិកា ឬសកមេ ភាព វ ក
ឹ
វ ឺន។

រមបៀបដាក់ពាកយស្ុំប្រាក់ជំនួយដែទំកុ
Care Subsidy

របដនែ ម Additional Child

គែើមបីគធ្វ ើការោក់ កយសុា
ំ មអុីនគធ្ើរណ្ិត គោកអន កប្រតវូ ការេណ្នី myGov និងេណ្នីអុីនគធ្ើរណ្ិតររស់
Centrelink។ េណ្នី myGov ររស់គោកអន កប្រតវូ ថតភាារ់ជាមួ យនឹងេណ្នីគៅកនចង Centrelink។
គប្ររើេណ្នី Centrelink ាមអុីនគធ្ើរណ្ិតររស់គោកអន កាមរយៈ myGov គែើមបីអាលព
់ ័តមា
៌ នររស់គោក
អន ក និងឯកសារនានាសប្រមារ់ជួយែល់ការោក់ កយ។

ការា៉ោន់ប្រប

ណប្រាក់ជំនួយដែទំកុ

រ

គោកអន កអាចគប្ររើ Payment and Service Finder ជាភាសាអង់គេៃ សគែើមបីគធ្វ ើការវាយតថ្មៃ ា៉ោន់ប្ររមាណ្គលើ
ចំនួនប្រាក់ថែលគោកអន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានសប្រមារ់ជំនួយថែទ ំកុមារ។ សូ មចូ លគៅ វុិរសាយែ៍
humanservices.gov.au/paymentfinder
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ចំមពាោះព័ត៌

នបដនែ ម

•

ចូ លគៅ វុិរសាយែ៍ humanservices.gov.au/childcaresubsidy គែើមបីានទ្ទ្ួ លព័ត៌មានរថនថ ម
ជាភាសាអង់គេៃ ស

•

ចូ លគៅ វុិរសាយែ៍ humanservices.gov.au/yourlanguage ជាទ្ីថែលគោកអន កអាចអាន, សាារ់
ឬក៏ទ្សសនាព័ត៌មានជាភាសាររស់គោកអន ក

•

ទ្ូ រសពា គៅគលខ 131 202 គែើមបីនិយាយជាមួ យគយើងខ្ចជា
ំ ភាសាររស់គោកអន កអំពីគសវាកមេ និង
ប្រាក់ជំនួយនានាររស់ Centrelink។

•

ទ្ូ រសពា គៅគសវាកមេ រកថប្ររភាសា Translating and Interpreting Service (TIS National) ាមគលខ
131 450 គែើមបីនិយាយជាមួ យគយើងខ្ចំជាភាសាររស់គោកអន កអំពប្រី ាក់ជំនួយ និងគសវាកមេ នានា
ររស់ Medicare និងអំពី Child Support។

•

អគញា ើញគៅមជឈមណ្ឌលអា លគ់ សវាកមេ ររស់គយើងគោយផ្ទាល់។

កំណត់ស្ ា ល់៖ ការគៅគចញពីគលខទ្ូ រសពា ាមអា េះររស់គោកអន កគៅកាន់គលខទ្ូ រសពា ថែលចារ់គអា ើមគោយ
គលខ ‘13’ ពីប្រេរ់ទ្ីកថនៃ ងគៅកនចងប្ររគទ្សអូ ស្ដ្សាាលី េឺប្រតវូ អស់ប្រាក់កនចងអប្រាតថ្មៃ មួយគែរ។ អប្រាគែរគនាេះ
អាចខុសានពីតថ្មៃ ថ្នទ្ូ រសពា កនចងតំរន់ គ ើយក៏អាចខុសានរវាងប្រក ុម ុនអា លគ់ សវាកមេ ទ្ូរសពា អងថែរ។ ការ
គៅគៅគលខ ‘1800’ គចញពីគលខទ្ូ រសពា ាមអា េះររស់គោកអន ក េឺមិនេិតថ្ែៃ គទ្។ ការគៅទ្ូ រសពា ពគី លខទ្ូ រ
សពា សាធារណ្ៈ និងពីទ្ូរសពា ថ្ែអាចប្រតវូ គេេិតថ្ែៃ ខពសជា
់ ងគនេះ ឬគៅាមរយៈគពលថ្នការនិយាយ។

មស្ចកដ ីប្របកាស្មិនទទួ លខុស្ប្រតូវ
ព័ត៌មានថែលមានគៅកនចងការគាេះពុមពអាយគនេះេឺកនចងគាលរំណ្ងប្រាន់ថតជាការថណ្នាំអាលព
់ ័តមា
៌ នអំពី
ប្រាក់ជំនួយ និងគសវាកមេ រ៉ោុគណា
ណ េះ។ វាជាការទ្ទ្ួ លខុសប្រតវូ ររស់គោកអន កកនចងការសគប្រមចចិតាោក់ កយសុំ
ប្រាក់ជំនួយ គ ើយនិងការោក់ កយទក់ទ្ងនឹងកាលៈគទ្សៈជាក់ោក់ររស់គោកអន ក។
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Child Care Subsidy
Child Care Subsidy helps with the cost of approved child care. If you are eligible, we’ll pay it
directly to your child care provider to reduce the fees you pay.
To be eligible you must:


care for a child 13 years of age or younger who is not in secondary school, unless an
exemption applies



use an approved child care service



be responsible for paying the child care fees, and



meet residency and immunisation requirements.

To meet the residency requirements, you or your partner must be living in Australia and either:


be an Australian citizen or hold a permanent residence visa



hold a Special Category visa, or



hold a certain temporary visa type, for example, a Partner Provisional or Temporary
Protection visa.

You may also meet the residency requirements if:


you or your partner are a student from overseas, sponsored by the Australian Government
to study in Australia, or



you are in hardship or special circumstances apply.

You may be exempt from some of these criteria in specific circumstances.
The amount of Child Care Subsidy you’re entitled to will depend on:


your family’s income



the hourly rate cap based on the type of approved child care you use and the age of your
child, and



the hours of recognised activities you and your partner do.

Family income
We will use your family income estimate to work out the percentage of your hourly fee we will
subsidise.

14090.1806
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Hourly rate cap
The amount of Child Care Subsidy you are entitled to will depend on the type of approved child
care you use and the age of your child. Your Child Care Subsidy percentage will apply to either the
hourly fee you are charged by your child care service or the hourly rate cap, whichever is lower.

Activity test
The number of hours of subsided child care you can get is based on the number of hours of
recognised activities you do each fortnight.

Recognised activities:


paid work – including leave, such as maternity leave



study and training



unpaid work in family business



looking for work



volunteering



self-employment, and



other activities on a case-by-case basis.

There will be exemptions for parents who legitimately cannot meet the activity test requirements,
as well as to support children’s participation in preschool.

Hours of activity
If you have a partner we will look at both of your activity levels. We will work out how many hours
of Child Care Subsidy you can get each fortnight by using the lower of the two activity levels.

Withholding
To help reduce the likelihood of an overpayment, we will withhold 5% of your Child Care Subsidy
each fortnight.
At the end of each financial year we’ll balance your payments. We will do this by comparing your
income estimate to your actual income. This will ensure you have received the correct amount of
subsidy.
If you underestimate your income you may have an overpayment which you’ll need to pay back.
We will use the Child Care Subsidy we withheld to reduce the amount you have to pay back.
If you overestimate your family income and don’t receive enough Child Care Subsidy, we’ll pay any
outstanding amount directly to you. This will include the Child Care Subsidy we withheld.
You are able to vary your withholding amount.

How to claim Child Care Subsidy
To make a claim online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov
account must be linked to Centrelink.
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Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy offers some families extra help with their child care fees. You must
be eligible for Child Care Subsidy to be eligible for Additional Child Care Subsidy. There are 3
different types you can apply for:


Additional Child Care Subsidy (Grandparent), which helps with the cost of child care if you
are a grandparent or great grandparent with primary care of your grandchild or great
grandchild. You must receive an income support payment.



Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship), which gives short-term help
with the cost of child care if you are experiencing temporary financial hardship due to
circumstances beyond your control.



Additional Child Care Subsidy (Transition to Work), which helps with the cost of child care if
you are transitioning from an income support payment by engaging in work, study or
training activities.

How to apply for Additional Child Care Subsidy
To apply online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov account
must be linked to Centrelink.
Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Estimate your child care fee assistance
You can use the Payment and Service Finder in English to see how much child care fee assistance
you may be entitled to. Go to humanservices.gov.au/paymentfinder

For more information


go to humanservices.gov.au/childcaresubsidy 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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