DARI

پرداخت حمایت از طفل Child Support
حمایت از طفل  Child Supportیک مقدار پیسه است که بین پدر و مادر از هم جدا شده برای کمک به اطفال شان
منتقل می شود .تعدادی از روش ها وجود دارند که شما  ،چه در استرالیا و چه در خارج از کشور زندگی کنید می توانید
 Child Supportتان را منتقل کنید.
شما می توانید پرداخت های  Child Supportرا بطور خصوصی انتقال دهید یا هنگامی که شما یک ارزیابی
 Child Supportداشته باشید یا یک توافق یا حکم محکمه با ما ثبت کرده باشید ،از ما بخواهید این کار را برای شما
بکنیم.

پرداخت  Child Supportبطور خصوصی ()private collect
اگر شما برای یک ارزیابی حمایت از طفل  child support assessmentدرخواست می دهید یا ما یک ارزیابی

انجام داده ایم ،یک توافق  agreementرا پذیرفته ایم یا یک حکم محکمه را ثبت کرده ایم ،ممکن است Private
 Collectانتخابی باشد که برای شما کار کند.
جمع آوری خصوصی  Private Collectموقعی است که شما و پدر  /مادر دیگر راحت ترین راه برای پرداخت های
حمایت از طفل را بین خودتان ایجاد می کنید.
ما به شما می گوییم که چقدر حمایت از طفل باید پرداخت شود و بعد شما و پدر  /مادر دیگر ترتیبات خودتان را در مورد
چگونگی و زمان پرداخت فراهم می کنید.
سپس شما باید توافق کنید که انتقال پیسه هر چند مدت (برای مثال ،هفتگی ،هر دو هفته یکبار یا ماهانه) انجام خواهد شد
و چگونه پرداخت خواهد شد (برای مثال ،پیسه نقد ،انتقال بانکی یا کسر از معاش).

جمع آوری پرداخت های Child Support
اگر از ما بخواهید این کار را برای شما بکنیم ،ما  Child Supportرا از پدر  /مادر پرداخت کننده به پدر  /مادر
دریافت کننده انتقال می دهیم .این را می توان موقعی که یک ارزیابی  Child Supportانجام شده است و ما پرداختی
ها را از پدر  /مادر پرداخت کننده دریافت کرده ایم انجام داد.
اگر شما پدر  /مادر پرداخت کننده هستید ،می توانید انتخاب کنید که پرداخت هفتگی ،هر دو هفته یکبار یا ماهانه را به ما
انجام دهید و اینکه چگونه این پرداخت را انجام دهید .انتخاب های پرداخت بشمول کسر معاش توسط کارفرما ،برداشت
مستقیم BPay® ،یا کارت های کردیت  /دبیت با استفاده از  ، Government EasyPayتسلیم در یک اداره پست
آسترالیا  Australia Postیا از طریق خط می باشد.
پس از آن ما پیسه را به پدر  /مادر دریافت کننده به طور مستقیم به حساب بانکی آسترالیایی شان پرداخت می کنیم .اگر
پدر  /مادر دریافت کننده به یک حساب بانکی در آسترالیا دسترسی ندارند ،آنها می توانند حمایت از طفل را از ما با چک
دریافت کنند.
اگر یکی از والدین در خارج از کشور زندگی می کند یا در حال کوچ کشی به خارج از کشور است ،ما هنوز هم ممکن
است قادر به جمع آوری و انتقال پرداخت های  Child Supportباشیم .اما راه های انتقال پرداخت ها به وضعیت شما
بستگی خواهد داشت.
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اگر شما  Child Supportرا به طور مستقل ترتیب داده اید ،شما و پدر  /مادر دیگر فیصله خواهید کرد که کی و
چگونه  Child Supportباید پرداخت شود .با این حال ،اگر شما ضرورت داشته باشید ،معلومات و کمک در دسترس
است.

تخمین معاش تان برای پرداخت های Child Support
پرداخت های  Child Supportبر اساس یک ارزیابی از معاش مشمول مالیات تعدیل شده شما (سال قبلی معاش
مربوطه) از یک سال قبل است .اگر معاش مربوطه سال قبل شما دیگر انعکاس دقیقی از معاش فعلی شما نیست ،شما
ممکن است برای درخواست یک تخمین از معاش خود واجد شرایط باشید اگر:





ارزیابی  Child Supportفعلی شما از یک معاش مشمول مالیات تعدیل شده از اظهارنامه مالیاتی قبلی تان
استفاده می کند ،یا
ارزیابی  Child Supportفعلی شما از یک معاش مشمول مالیات تعدیل شده از اظهارنامه مالیاتی استفاده می
کند که شما قبال به ما گفته اید ،و
معاش مشمول مالیات تعدیل شده فعلی شما تا  51فیصد یا بیشتر از معاش مورد استفاده در ارزیابی
 Child Supportکاهش یافته است.

اگر شما در حال حاضر یک تخمین برای سال مالی جاری را تسلیم کرده اید ،می توانید یک تخمین جدید برای یک مقدار
متفاوت را تسلیم کنید.
شما ممکن است قادر به تسلیم یک تخمین نباشید اگر ارزیابی تان بر اساس یکی از موارد ذیل باشد:





یک توافق
یک فیصله انجام شده شده تحت تغییر پراسس ارزیابی
یک حکم محکمه.

برای پیدا کردن معلومات بیشتر در مورد انتخاب های خود  ،بشمول چگونگی تسلیم یک تخمین ،با ما به شماره
 131 272تماس بگیرید .شما می توانید یک فورمه  Estimate of incomeرا با استفاده از خدمات آنالین حمایت
از طفل ( Child Support Online Servicesدر حال حاضر به عنوان  CSAonlineشناخته می شود) تسلیم کنید.

معلومات بیشتر
برای کسب معلومات بیشتر در مورد :Child Support
• به  humanservices.gov.au/childsupportpaymentمراجعه کنید
• برای صحبت با کسی به زبان دری به  131 202تلفون کنید ،یا
• به یک مرکز خدمات  service centreمراجعه کنید.

CHILD SUPPORT PAYMENT
Department of Human Services
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ENGLISH

Child Support payment
Child Support is an amount of money transferred between separated parents used to help raise
their children. There are a number of ways you can transfer Child Support, whether you live in
Australia or overseas.
You can transfer Child Support payments privately or ask us to do it for you, once you have had a
Child Support assessment or have registered an agreement or court order with us.

Paying Child Support privately (private collect)
If you are applying for or we have made a child support assessment, accepted an agreement or
registered a court order, Private Collect may be an option that works for you.
Private Collect is when you and the other parent work out the most convenient way for child
support payments to be made between yourselves.
We tell you how much child support needs to be paid and then you and the other parent make
your own arrangements about how and when the payments are made.
You then need to agree how often transfers will be made (for example, weekly, fortnightly or
monthly) and how they will be made (for example, cash, bank transfer or salary deduction).

Collection of Child Support payments
If you ask us to do it for you, we will collect and transfer the Child Support from the paying parent
to the receiving parent. This can be done once a Child Support assessment has been made and we
have received the payments from the paying parent.
If you are a paying parent, you can choose to make weekly, fortnightly or monthly payments to us
and how you will make them. The payment options include employer deductions, direct credit,
BPay, credit/debit cards using Government EasyPay, lodgement at an Australia Post office or by
mail.
We then pay the receiving parent directly into an Australian bank account. If the receiving parent
does not have access to an Australian bank account, they can receive child support from us by
cheque.

If one parent lives or is moving overseas, we may still be able to collect and transfer the Child
Support payments. However, the way payments are transferred will depend on your situation.
If you have arranged Child Support independently, you and the other parent will have decided
when and how Child Support should be paid. However, information and help is available if you
need it.
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Estimating your income for Child Support payments
Child Support payments are based on an assessment of your adjusted taxable income (last year of
relevant income) from a previous year. If your last year of relevant income is no longer an accurate
reflection of your current income, you may be eligible to lodge an estimate of your income if:




your current Child Support assessment uses an adjusted taxable income from your
previous tax return, or
your current Child Support assessment uses an adjusted taxable income that you have
previously advised us, and
your current adjusted taxable income has reduced by 15 per cent or more than the
income used in the Child Support assessment.

If you have already lodged an estimate for this financial year, you can also lodge a new estimate
for a different amount.
You may not be able to lodge an estimate if your assessment is based on one of the following:




an agreement
a determination made under the change of assessment process
a court order.

To find out more about your options, including how to lodge an estimate, call us on 131 272. You
can lodge an Estimate of income form using Child Support Online Services (currently known as
CSAonline).

More information
For more information about Child Support:




visit humanservices.gov.au/childsupportpayment
call 131 202 to speak to someone in [insert language], or
visit a service centre.
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