TAMIL

குடும் பப்
பணப் பட்டுவாடாக்களுக்கான
வசிப் பு நிலைத் ததலவகள்
எங் களிடமிருந்து பணப் பட்டுவாடாக்களளப் பபறுவதற் கு, நீ ங் கள் வசிப் பு நிலை
விதிகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் . சவவ் வவறு பணப் பட்டுவாடாக்களுக்கு,
சவவ் வவறு வசிப் பு நிலை விதிகள் இருக்கின்றன.

Family Tax Benefit
Family Tax Benefit Part A மற் றும் Part B-க்குத் தகுதிசபற, நீ ங் கள் வசிப் பு நிலைத்
வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் .
நீ ங் கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வசித்தாக ரவண்டும் , அவதாடு:
•

ஆஸ்திரேலியக் குடியுேிளமளய ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்

•

நிேந்தே விசா ஒன்ளற ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்

•

Special category விொ ஒன்லறக் சகாண்டு, நியூஸிைாந்து விொ ஒன்றிை் வந்து
வெர்ந்திருந்தாக வவண்டும் , அை் ைது

•

ஒருசில குறிப் பிட்ட வளக தற் காலிக விசாளவ ளவத்திருந்தாக ரவண்டும் ,
உதாரணமாக ஒரு partner provisional அை் ைது temporary protection விொலவ.

உங் கள் குழந்ளதயும் வசிப் பு நிளலத் ரதளவகளள நிவிே்த்தி பசய் தாக ரவண்டும்
அல் லது அவே் உங் கரளாடு வசித்துக் பகாண்டிருந்தாக ரவண்டும் .
நீ ங் கள் இந்தப் பணப் பட்டுவாடாளவப் பபற் றுக் பகாண்டிருக்கும் காலம்
முழுவதற் கும் வசிப்பு நிளலத் ரதளவகளள நிவிே்த்தி பசய் தாக ரவண்டும் .
Family Tax Benefit Part A-க்குப் பணம் சபற, நீ ங் கள் ஒரு 1 வருட Newly Arrived Resident’s
Waiting Period பூர்த்தி செய் திருந்தாக வவண்டும் , அை் ைது காத்திருக்கும்
காைத்திலிருந்து விைக்கு சபற் றிருந்தாக வவண்டும் - உதாரணமாக, நீ ங் கள் ஒரு
குடிமகனா,
அகதியா
அை் ைது
நியூஸிைாந்து
கடவுெ்சீட்லடக்
சகாண்டு
ஆஸ்திவரலியா வந்து வெர்ந்திருப் பவரா.
நீ ங் கள் Family Tax Benefit Part B-க்குத் தகுதியுலடயவராக இருந்தால் , நீ ங் கள் Newly
Arrived Resident’s Waiting PeriodFamily Tax Benefit Part A அனுபவித்துக் சகாண்டிருக்கும்
வபாவத நீ ங் கள் இலதப் சபற் றுக் சகாள் ள முடியும் . உங் கள் வருமானத்லதப்
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சபாருத்து, நீ ங் கள் காத்திருப் புக் காைத்லத அனுபவித்துக் சகாண்டிருக்கும்
வவலளயிவைவய Health Care Card ஒன்று வவண்டுசமனவும் வகாரிக்லக விடுக்கைாம் .

Paid Parental Leave திட்டம்
Parental Leave Pay தகுதி சபற, நீ ங் கள் உங் கள் பிள் லள பிறந்த நாளிை் இருந்து,
அை் ைது உங் களதுலடய முதன்லமப் பராமரிப் பிற் கு வந்த நாளிை் இருந்து,
உங் களது கலடசிப் பணப் பட்டுவாடாத் ரததி வளே, நீ ங் கள் வசிப் புநிலைத்
வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் .
Dad and Partner Pay பணப் பட்டுவாடா சபறும் ஒவ் சவாரு நாளும் வசிப் புநிலைத்
வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் .
அத்ரதளவகளள பூே்த்தி பசய் ய நீ ங் கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வசித்தாக ரவண்டும் ,
அரதாடு:
•

ஆஸ்திரேலியக் குடியுேிளம பபற் றிருக்க ரவண்டும்

•

நிேந்தே விசா ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்

•

special category வளக விசா ஒன்ளறக் பகாண்டு, நியூஸிைாந்து விொ ஒன்றிை்
வந்து வெர்ந்திருந்தாக வவண்டும் , அை் ைது

•

ஒருசில குறிப் பிட்ட வளக தற் காலிக விசாளவ, உதாரணமாக ஒரு partner
provisional விசா அல் லது

temporary protection விசாளவ ளவத்திருந்தாக

ரவண்டும் .
•

குடும் ப வேிப் பலன் பகுதி A-க்குப் பணம் சபற, நீ ங் கள் ஒரு 2 வருட Newly
Arrived Resident’s Waiting Period பூர்த்தி செய் திருந்தாக வவண்டும் , அை் ைது
காத்திருக்கும்

காைத்திலிருந்து

விலக்கு

பபற் றிருந்தாக

ரவண்டும்

-

உதாரணமாக, நீ ங் கள் ஒரு குடிமகனா, அகதியா அை் ைது நியூஸிைாந்து
கடவுெ்சீட்லடக் சகாண்டு ஆஸ்திவரலியா வந்து வெர்ந்திருப்பவரா. உங் கள்
குழந்லத 2019 ஜூலை 1 ஆம் வததிக்கு முன்வப பிறந்திருந்தது அை் ைது
உங் களது

பராமரிப் பிை்

வந்திருந்தது

என்றாலும் ,

நீ ங் கள்

விதிவிைக்கு

சபற் றுக் சகாள் ளைாம் .

Parenting Payment
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Parenting Payment தகுதி சபற, நீ ங் கள் வசிப் பு நிலைத் வதலவகலள நிவிர்த்தி
செய் தாக வவண்டும் . நீ ங் கள் ஆஸ்திவரலியாவிை் வசித்தாக வவண்டும் , அவதாடு:
•

ஆஸ்திரேலிய குடியுேிளம பபற் றிருக்க ரவண்டும்

•

நிேந்தே விசா ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்

•

ஒரு Protected Special Category விொ லவத்திருந்தாக வவண்டும் , அதாவது, நீ ங் கள்
ஆஸ்திவரலியாவிற் கு

ஒரு

நியூஸிைாந்து

விொலவ

லவத்து

வந்து

வெர்ந்திருக்கிறீர்கள் அவதாடு, 2001 பிப்ரவரி 26 ஆம் வததி, அை் ைது இந்தத்
வததிக்கு வநர் முன்னாை் 2 ஆண்டுகளிை் 12 மாதங் களுக்கு ஆஸ்திவரலியாவிை்
இருந்தீர்கள் , அை் ைது 2004 பிப் ரவரி 26 ஆம் வததிக்கு முன்பாக ‘பாதுகாப் புப்
சபற் றவர்’ என்பதாக உங் கலள மதிப் பீடு செய் தார்கள் , அவதாடு
•

Newly Arrived Resident’s Waiting Period ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு அனுபவித்திருந்தாக
வவண்டும் ,

அை் ைது

இந்தத்

வதலவயிலிருந்து

வவண்டும்

- உதாரணமாக நீ ங் கள்

விைக்குப்

சபற் றிருந்தாக

ஒரு குடிமகனா, அகதியா அை் ைது

ஆஸ்திவரலியாவிை் வசிக்கிற மிகெ் ெமீபத்திய காைத்தின் வபாது ஒற் லறப்
சபற் வறாராக ஆகியிருக்கிறீர்களா.
நீ ங் கள்
உங் கள்
ரகாேிக்ளகளயப்
பதிவு
பசய் யும்
நாளன்றும் ,
இந்தப்
பணப் பட்டுவாடாலவப் சபற் றுக் சகாண்டிருக்கும் காைம் முழுவதற் கும் வசிப்பிடத்
வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் . சபாதுவாக, நீ ங் கள் உங் கள்
வகாரிக்லகலயப் பதிவு செய் யும் நாளன்று நீ ங் கள் உள் ளபடி ஆஸ்திவரலியாவில்
இருக்க ரவண்டியிருக்கும் .
ஆஸ்திரேலியா, ெர்வவதெ ெமுதாயப் பாதுகாப் பு ஒப் பந்தம் ஒன்லறெ் செய் துள் ள
நாசடான்றிை் நீ ங் கள் வசித்திருந்தாவைா அை் ைது பணியாற் றியிருந்தாவைா, அது
நீ ங் கள் இத்தலகய வசிப் பிடத் வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் ய உதவியாக
இருக்கைாம் .

Carer Allowance
Carer Allowance-க்குத் தகுதி சபற, நீ ங் கள்

வசிப் பிடத் வதலவகலள நிவிர்த்தி

செய் தாக வவண்டும் . நீ ங் களும் நீ ங் கள் கவனித்துக் சகாள் கிறவரும் :
•

ஆஸ்திரேலியக் குடியுேிளம பபற் றிருந்தாக ரவண்டும்

•

நிேந்தே விசா ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்
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•

ஒரு Protected Special Category விொ லவத்திருந்தாக வவண்டும் , அதாவது, நீ ங் கள்
ஆஸ்திவரலியாவிற் கு

ஒரு

நியூஸிைாந்து

விொலவ

லவத்து

வந்து

வெர்ந்திருக்கிறீர்கள் அவதாடு, 2001 பிப்ரவரி 26 ஆம் வததி, அை் ைது இந்தத்
வததிக்கு வநர் முன்னாை் 2 ஆண்டுகளிை் 12 மாதங் களுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில்
இருந்தீே்கள் , அை் ைது 2004 பிப் ரவரி 26 ஆம் வததிக்கு முன்பாக ‘பாதுகாப் புப்
சபற் றவர்’ என்பதாக உங் கலள மதிப் பீடு செய் தார்கள் , அவதாடு ்
•

Newly

Arrived

Resident’s

அனுபவித்திருக்க

Waiting

வவண்டும்

Period

அை் ைது

ஒரு

1

ஆண்டு

காத்திருப் புக்

காைத்திற் கு

காைத்திலிருந்து

விலக்குப் பபற் றிருக்க ரவண்டும் - உதாரணமாக, நீ ங் கள் ஒரு குடிமகனா,
அகதியா அை் ைது 2019 ஜனவரி 1 ஆம் வததிக்கு முன் உங் களுக்கு முதை்
நிரந்தர விொ வழங் கினார்களா.
நீ ங் கள் இந்தப் பணப் பட்டுவாடாளவப் பபற் றுக் பகாண்டிருக்கும் காலம்
முழுவதற் கும் வசிப்பிடத் ரதளவகளள நிவிே்த்தி பசய் தாக ரவண்டும் . நீ ங் கள்
உங் கள்
வகாரிக்லகலயப்
பதிவு செய் யும்
நாளன்று நீ ங் கள்
உள் ளபடி
ஆஸ்திவரலியாவிை் இருக்க வவண்டியிருக்கும் .

Double Orphan Pension
Double Orphan Pension தகுதி சபற, நீ ங் கள் வசிப் பு நிலைத் வதலவகலள நிவிர்த்தி
செய் தாக ரவண்டும் . நீ ங் கள் ஆஸ்திவரலியாவிை் வசித்தாக வவண்டும் , அவதாடு:
•

ஆஸ்திரேலியக் குடியுேிளம பபற் றிருந்தாக ரவண்டும்

•

நிேந்தே விசா ளவத்திருந்தாக ரவண்டும்

•

special category விொலவ லவத்திருந்தாக வவண்டும் , அை் ைது

•

ஒருசில குறிப்பிட்ட வளக தற் காலிக விசா வளகளய, உதாரணமாக ஒரு
partner provisional அை் ைது

temporary protection

விொலவ

லவத்திருந்தாக

வவண்டும் .
உங் கள் குழந்ளதயும் வசிப் பு நிளலத் ரதளவகளள நிவிே்த்தி பசய் தாக ரவண்டும்
அல் லது அவே் உங் கரளாடு வசித்துக் பகாண்டிருந்தாக ரவண்டும் .
நீ ங் கள்
உங் கள்
ரகாேிக்ளகளயப்
பதிவு
பசய் யும்
நாளன்றும் ,
இந்தப்
பணப் பட்டுவாடாலவப் சபற் றுக் சகாண்டிருக்கும் காைம் முழுவதற் கும் வசிப் பு
நிலைத் வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் தாக வவண்டும் .
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ஆஸ்திரேலியா, ெர்வவதெ ெமுதாயப் பாதுகாப் பு ஒப் பந்தம் ஒன்லறெ் செய் துள் ள
நாபடான்றில் நீ ங் கள் வசித்திருந்தாரலா அல் லது பணியாற் றியிருந்தாரலா, அது
நீ ங் கள் இத்தலகய வசிப் பு நிலைத் வதலவகலள நிவிர்த்தி செய் ய உதவியாக
இருக்கைாம் .
Newly Arrived Resident’s Waiting Period என்பது Double Orphan Pension கிலடயாது.

தமலும் தகவலுக்கு
•

ஆங் கிலத்தில் ரமலும் தகவல் கள் பபற humanservices.gov.au/families மற் றும்
humanservices.gov.au/newresidentswaiting என்பதில் பாே்க்க

•

நீ ங் கள் humanservices.gov.au/yourlanguage என்பதில் , உங் களாை்
சமாழியிை் வாசிக்க, வகட்க அை் ைது பார்க்கவும் முடியும் .

•

Centrelink பணப் பட்டுவாடாக்கள் மற் றும் ரசளவகள் குறித்து உங் கள்
பமாழியிரலரய எங் களிடம் ரபச 131 202 என்ற எண்ணில் பதாளலரபசியில்
அளழத்துப் ரபசுங் கள்

•

Medicare மற் றும் Child Support பணப் பட்டுவாடாக்கள் மற் றும் வெலவகள்
குறித்து உங் கள் சமாழியிவைவய எங் களிடம் வபெ 131 450 என்ற எண்ணில்
Translating and Interpreting Service (TIS National) அலமப் லபத் சதாலைவபசியிை்

உங் கள்

அலழத்துப் வபசுங் கள்
•

ரசளவ ளமயம் ஒன்றுக்கு ரநேில் பசன்று வாருங் கள் .

குறிப் பு: ஆஸ்திவரலியாவிை் எங் கிருந்தும் , உங் கள் வீட்டு சதாலைவபசியிலிருந்து
‘13’
எண்களுக்குெ் செய் யும் சதாலைவபசி அலழப் புகளுக்கு ஒரே குறித்த
விகிதத்தில் கட்டணம் விதிக்கிறாே்கள் . அக்கட்டண விகிதம் , ஒரு உள் ளூர்
அலழப் புக் கட்டணத்திலிருந்து வவறுபட்டதாக இருக்கைாம் , அவதாடு அது
சதாலைவபசி வெலவ வழங் கும்
நிறுவனத்திற் கு நிறுவனம்
வவறுபடவும்
செய் யைாம் . உங் கள் வீட்டுத் சதாலைவபசியிை் இருந்து ‘1800’ எண்களுக்குெ்
செய் யும்
சதாலைவபசி
அலழப் புகள்
இைவெமானலவயாகும் .
சபாதுத்
சதாலைவபசிகள் மற் றும் லகவபசிகளிை் இருந்து செய் யும் அலழப் புகளுக்கு,
இலதவிட அதிகமானவதார் கட்டணத்லத விதிக்கைாம் .

பபாறுப் பறிவிக்லக
இந்தப் பிேசுேத்தில் இருக்கிற தகவல் கள் , பணப் பட்டுவாடாக்கள்
மற் றும்
ரசளவகளுக்கானரதாே் வழிகாட்டியாக இருக்கும் ரநாக்கத்திற் கானளவ மட்டுரம.
நீ ங் கள் பணப் பட்டுவாடா ஒன்றுக்காக விண்ணப்பிக்க விரும் புகிறீர்களா என்றும் ,
உங் களது குறிப் பான சூழ் நிலைகள் ெம் பந்தமாக விண்ணப் பம் ஒன்லறெ்
செய் கிறீர்களா என்றும் முடிவு செய் வது உங் களது சபாறுப் வபயாகும் .
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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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