PUNJABI

ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ�
ਸਾਡੇ ਤ� ਅਦਾਇਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਨਵਾਸ ਿਨਯਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

Family Tax Benefit
Family Tax Benefit Part A ਅਤੇ Part B, ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵਚ special category ਵੀਜ਼ਾ( ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ�

•

ਕੁੱ ਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ partner provisional ਜ� temporary protection ਵੀਜ਼ਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

Family Tax Benefit Part A, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱ ਸਾਲ ਦਾ Newly Arrived Resident’s
Waiting Period, ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਨਾਗਿਰਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ� ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਆਏ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� Family Tax Benefit Part B, ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤ�, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ Newly
Arrived Resident’s Waiting Period Family Tax Benefit Part A ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ

ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� ਇੱ ਕ Health Care Card ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

Paid Parental Leave ਯੋਜਨਾ
Parental Leave Pay ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜ� ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ�
ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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Dad and Partner Pay ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਦਨ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵਚ special category ਵੀਜ਼ਾ( ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ�

•

ਕੁੱ ਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ partner provisional ਜ� temporary protection ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ Newly Arrived Resident’s Waiting Period, ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਨਾਗਿਰਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ◌ਾ◌ਂ
ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿਹਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਤੁਸ� ਵੀ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Parenting Payment
Parenting Payment ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Protected Special Category Vਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਭਾਵ ਤੁਸ� ਿਨਊਜੀਲ� ਡ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹ◌ੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜ� ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਤੁਰੰਤ
ਪਿਹਲ� 2 ਸਾਲ� ਅੰ ਦਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜ� 26 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤ� ਪਿਹਲ� 'ਸੁਰੱਿਖਅਤ' ਵਜ�
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ Newly Arrived Resident’s Waiting Period ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ ਇਸ
ਲੋ ੜ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਨਾਗਿਰਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵਚ
ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿਹਰੇ ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।
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ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਿਵਚ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Carer Allowance
Carer Allowance ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Protected Special Category ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਭਾਵ ਤੁਸ� ਿਨਊਜੀਲ� ਡ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜ� ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਤੁਰੰਤ
ਪਿਹਲ� 2 ਸਾਲ� ਅੰ ਦਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜ� 26 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤ� ਪਿਹਲ� 'ਸੁਰੱਿਖਅਤ' ਵਜ�
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ Newly Arrived Resident’s Waiting Period ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਨਾਗਿਰਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲ� ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਮਿਲਆ ਸੀ।

ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਿਵਚ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

Double Orphan Pension
Double Orphan Pension ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸ�
ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ special category ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ�
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•

ਕੁੱ ਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ partner provisional ਜ� temporary protection ਵੀਜ਼ਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਿਨਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ Newly Arrived Resident’s Waiting Period Double Orphan Pension ਲਈ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
•

humanservices.gov.au/families ਅਤੇ humanservices.gov.au/newresidentswaiting ‘ਤੇ

ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ
•

humanservices.gov.au/yourlanguage ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�, ਸੁਣ ਜ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ

ਹੋ
•

Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ‘ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

•

Translating and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ Medicare ਅਤੇ Child
Support ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

•

ਸਰਿਵਸ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤ� ‘13’ ਨੰਬਰ� ਤ� ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਿਵਚ� ਿਕਤ� ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਰਦ ‘ਤੇ

ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱ ਖ
ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤ� ‘1800’ ਨੂੰ ਕਾਲ� ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤ� ਕਾਲ� ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੰ ਡਣ
ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਹੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਿਵਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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RESIDENCY REQUIREMENTS FOR FAMILY PAYMENTS
Department of Human Services

ENGLISH

Residency requirements for family payments
You need to meet residence rules to be able to get payments from us. Different payments have
different residence rules.

Family Tax Benefit
To be eligible for Family Tax Benefit Part A and Part B, you must meet residency requirements.
You must be living in Australia and:
•

have Australian citizenship

•

hold a permanent visa

•

arrived on a New Zealand passport with a special category visa), or

•

hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional 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.
To be paid Family Tax Benefit Part A, you must also have served a 1 year Newly Arrived
Resident’s Waiting Period, or be exempt from the waiting period - for example if you are a citizen,
refugee or arrived in Australia on a New Zealand passport.
If you are eligible for Family Tax Benefit Part B, you can get this while you are serving the Newly
Arrived Resident’s Waiting Period for Family Tax Benefit Part A. You may also be able to claim a
Health Care Card while you are serving the waiting period, depending on your income.

Paid Parental Leave scheme
To be eligible for Parental Leave Pay you must meet 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.
To meet the requirements you must be living in Australia and:
•

have Australian citizenship

•

hold a permanent visa

•

arrived on a New Zealand passport with a special category visa) or

•

hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional or temporary protection
visa, and
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•

have served a 2 year Newly Arrived Resident’s Waiting Period, or be exempt from the
waiting period - for example if you are a citizen, refugee or arrived in Australia on a New
Zealand passport. You can also get an exemption if your child was born or entered your
care before 1July 2019.

Parenting Payment
To be eligible for Parenting Payment, you must meet residency requirements. You must be living in
Australia and:
•

have Australian citizenship

•

hold a permanent visa

•

hold a Protected Special Category Visa, that is you arrived in Australia on a New Zealand
passport and were in Australia on 26 February 2001, or for 12 months in the 2 years
immediately before this date, or were assessed as ‘protected’ before 26 February 2004, and

•

have served a 4 year Newly Arrived Resident’s Waiting Period, or be exempt from this
requirement—for example, if you are a citizen, 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 that Australia has an international social security
agreement with, it may help you meet these residency requirements.

Carer Allowance
To be eligible for Carer Allowance, you must meet residency requirements. You and the person
you are caring for must:
•

have Australian citizenship

•

hold a permanent visa

•

hold a Protected Special Category Visa, that is you arrived in Australia on a New Zealand
passport and were in Australia on 26 February 2001, or for 12 months in the 2 years
immediately before this date, or were assessed as ‘protected’ before 26 February 2004, and

•

have served a 1 year Newly Arrived Resident’s Waiting Period or be exempt from the
waiting period - for example if you are a citizen, refugee or were granted your first
permanent visa before 1 January 2019.

You must continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment. You
will need to be physically present in Australia on the day you lodge your claim.
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Double Orphan Pension
To be eligible for Double Orphan Pension, you must meet 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 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.
If you have lived or worked in a country that Australia has an international social security
agreement with, it may help you meet these residency requirements.
There is no Newly Arrived Resident’s Waiting Period for Double Orphan Pension.

For more information
•

go to humanservices.gov.au/families and 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.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is 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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