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کنبوں کیلئے ادائیگیوں کے لئے اقامتی تقاضے
ہم سے ادائیگیاں حاصل کرنے کیلئے آپکو اقامتی اصول پورے کرنے ہوں گے۔ مختلف ادائیگیوں کیلئے مختلف اقامتی تقاضے ہیں۔

Family Tax Benefit
 Family Tax Benefit Part Aاور  Part Bلینے کا اہل بننے کے لئے آپکو اقامتی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔
یہ ضروری ہے کہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور:
•

آسٹریلین شہریت رکھتے ہوں

•

مستقل ویزا رکھتے ہوں

•

نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر  special categoryویزے کے ساتھ آسٹریلیا آۓ ہوں ،یا

•

ایک مخصوص قسم کا عارضی ویزا جیسے  partner provisionalویزا یا  temporary protectionویزا رکھتے
ہوں۔

یہ ضروری ہے کہ آپکا بچہ بھی اقامتی تقاضے پورے کرتا ہو یا آپکے ساتھ رہتا ہو۔
جب تک آپکو یہ ادائیگی ملتی رہے ،آپکا اقامتی تقاضے پورے کرتے رہنا ضروری ہے۔
Family Tax Benefit Part Aلینے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ  1سالہ Newly Arrived Resident’s Waiting
 Periodپورا کر چکے ہوں یا انتظار کے عرصے سے مستثنی' ہوں  -مثال کے طور پر اگر آپ شہری ہوں ،پناہ گزین ہوں یا نیوزی
لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آۓ ہوں۔
اگر آپ  Family Tax Benefit Part Bلینے کے اہل ہوں تو آپکو یہ بینیفٹ اس دوران مل سکتا ہے جب آپ Family Tax
 Benefit Part Aکے لئے  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodپورا کر رہے ہوں۔ آپکی آمدن پر منحصر ،ممکن
ہے انتظار کا عرصہ پورا کرنے کے دوران آپ  Health Care Cardبھی طلب کر سکتے ہوں۔

 Paid Parental Leaveسکیم
 Parental Leave Payکا اہل بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس تاریخ سے لے کر جس تاریخ کو آپکا بچہ پیدا ہوا تھا یا آپ
اسکی دیکھ بھال کے اولّین ذمہ دار بنے تھے ،اپنی ادائیگی کی آخری تاریخ تک اقامتی تقاضے پورے کرتے رہیں۔
 Dad and Partner Payکے لیے ادائیگی کا اہل بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہر اس دن اقامتی تقاضے پورے کر رہے ہوں
جس دن آپکو ادائیگی ملے۔
تقاضے پورے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور:
•

آسٹریلین شہریت رکھتے ہوں

•

مستقل ویزا رکھتے ہوں

•

نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر  special categoryویزے کے ساتھ آسٹریلیا آۓ ہوں ،یا

•

ایک مخصوص قسم کا عارضی ویزا جیسے  partner provisionalویزا یا  temporary protectionویزا رکھتے
ہوں ،اور
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•

 2سالہ Newly Arrived Resident’s Waiting Periodپورا کر چکے ہوں ،یا انتظار کے عرصے سے مستثنی'
ہوں  -مثال کے طور پر اگر آپ شہری ہوں ،پناہ گزین ہوں یا نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آۓ ہوں۔ اگر آپ
کا بچہ  1جوالئی  2019سے پہلے پیدا ہوا تھا یا آپکی نگہداشت میں آیا تھا تو بھی آپکو استثناء مل سکتا ہے۔

Parenting Payment
 Parenting Paymentلینے کا اہل بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اقامتی تقاضے پورے کرتے ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ
آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور:
•

آسٹریلین شہریت رکھتے ہوں

•

مستقل ویزا رکھتے ہوں

•

آپکے پاس  Protected Special Categoryویزا ہو ،یعنی آپ نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آۓ ہوں اور
 26فروری  2001کو آپ آسٹریلیا میں تھے ،یا اس تاریخ سے عین پہلے کے  2سالوں میں سے  12مہینے
آسٹریلیا میں تھے ،یا آپکو  26فروری  2004سے پہلے 'پروٹیکٹڈ' پایا گیا تھا ،اور

•

آپ  4سالہ  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodپورا کر چکے ہوں ،یا انتظار کے عرصے سے
مستثنی' ہوں  -مثال کے طور پر اگر آپ شہری ہوں ،پناہ گزین ہوں یا آسٹریلیا میں اقامت کے سب سے تازہ
عرصے میں آپ اکیلی ماں یا اکیلے باپ بنے ہوں۔

اپنا کلیم جمع کروانے کے دن بھی ،اور جب تک آپکو یہ ادائیگی ملتی رہے ،آپکا اقامتی تقاضے پورے کرتے رہنا ضروری ہے۔
بالعموم ،آپکو اپنا کلیم جمع کروانے کے دن خود آسٹریلیا میں موجود ہونا پڑے گا۔
اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ چکے ہیں یا کام کر چکے ہیں جس کا آسٹریلیا کے ساتھ بین االقوامی سوشل سیکورٹی معاہدہ ہے تو
اس سے آپکو اقامتی تقاضے پورے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

Carer Allowance
 Carer Allowanceلینے کا اہل بننے کے لئے آپکا اقامتی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اور وہ شخص
جسکی آپ دیکھ بھال کر رہے ہوں:
•

آسٹریلین شہریت رکھتے ہوں

•

مستقل ویزا رکھتے ہوں

•

آپکے پاس  Protected Special Categoryویزا ہو ،یعنی آپ نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آۓ ہوں اور
 26فروری  2001کو آپ آسٹریلیا میں تھے ،یا اس تاریخ سے عین پہلے کے  2سالوں میں سے  12مہینے
آسٹریلیا میں تھے ،یا آپکو  26فروری  2004سے پہلے 'پروٹیکٹڈ' پایا گیا تھا ،اور

•

آپ  1سالہ  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodپورا کر چکے ہوں یا انتظار کے عرصے سے
مستثنی' ہوں  -مثال کے طور پر اگر آپ شہری ہوں ،پناہ گزین ہوں یا آپکو  1جنوری  2019سے پہلے آپکا پہال
مستقل ویزا مال تھا۔

جب تک آپکو یہ ادائیگی ملتی رہے ،آپکا اقامتی تقاضے پورے کرتے رہنا ضروری ہے۔ آپکو اپنا کلیم جمع کروانے کے دن خود
آسٹریلیا میں موجود ہونا پڑے گا۔
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Double Orphan Pension
 Double Orphan Pensionلینے کا اہل بننے کے لئے آپکا اقامتی تقاضے پورا کرنا ضروری ہے .یہ ضروری ہے کہ آپ
آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور:
•

آسٹریلین شہریت رکھتے ہوں

•

مستقل ویزا رکھتے ہوں

•

 special categoryویزا رکھتے ہوں ،یا

•

ایک مخصوص قسم کا عارضی ویزا جیسے  partner provisionalویزا یا  temporary protectionویزا رکھتے
ہوں۔

یہ ضروری ہے کہ آپکا بچہ بھی اقامتی تقاضے پورے کرتا ہو یا آپکے ساتھ رہتا ہو۔
نیز جب تک آپکو یہ ادائیگی ملتی رہے ،آپکا اقامتی تقاضے پورے کرتے رہنا ضروری ہے۔
اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ چکے ہیں یا کام کر چکے ہیں جس کا آسٹریلیا کے ساتھ بین االقوامی سوشل سیکورٹی معاہدہ ہے تو
اس سے آپکو اقامتی تقاضے پورے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
Double Orphan Pensionکے لئے نئے آنے والے رہائشی افراد کے لیے کوئی Newly Arrived Resident’s Waiting
Periodنہیں ہے۔

مزید معلومات کے لیے
•

انگریزی میں مزید معلومات کے لئے  humanservices.gov.au/familiesاور
 humanservices.gov.au/newresidentswaitingپر جائیں

•

 humanservices.gov.au/yourlanguageپر جائیں جہاں آپ اپنی زبان میں معلومات پڑھ ،سن یا دیکھ سکتے
ہیں

•

 Centrelinkادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کیلئے 131 202پر کال کریں

•

 Medicareاور Child Supportکی ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کے
لئے  )Translating and Interpreting Service (TIS Nationalکو  131 450پر کال کریں

•

سروس سنٹر آئیں۔

نوٹ  :آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ سے گھر کے فون سے ‘ ’13والے نمبروں کو کی جانے والی کالوں کی ایک طے شدہ شرح پر
قیمت لی جاتی ہے۔ یہ شرح مقامی کال کی قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف ٹیلیفون سروس پرووائیڈرز کی شرح بھی
مختلف ہو سکتی ہے .گھر کے فون سے ‘’1800والے نمبروں پر کی جانے والی کالیں مفت ہوتی ہیں۔ پبلک فون اور موبائل فون سے
کی جانے والی کالوں کا وقت نوٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔

اعالن دستبرداری
اس اشاعت میں موجود معلومات صرف ادائیگیوں اور خدمات کیلئے بطور رہنمائی دی جا رہی ہیں۔ یہ آپکی ذمہ داری ہے کہ آپ طے
کریں آیا آپ کسی ادائیگی کے لئے درخواست دینا چاہتے ہیں اور اپنے مخصوص حاالت کے حوالے سے درخواست دیں۔
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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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