TURKISH

Bakıcılar için bilgi
Bir kişiye bakım sağlayan kişilere de ödeme yapıyoruz.

Carer Payment
Bu ödemeyi alabilmeniz için sizin ve baktığınız kişinin durumunun gelir ve mal varlığı testi sınırları
altında olması zorunludur.
Aşağıdaki koşullara uymanız zorunludur:
 ciddi bir engellilik durumu, ciddi bir hastalığı veya özel ilgiye ihtiyacı olan yaşlılar için
sürekli olarak günlük bakım sağlıyor olmalısınız
 onlara en az altı aydır özel bir evde bakıyor olmalısınız
 haftada 25 saatten fazla çalışmıyor veya okula gitmiyor olmalısınız
 diğer bir gelir desteği ödemesi almıyor olmalısınız.

Carer Allowance
Bu yardımı almanız için her gün evde şu kişilere ek bakım sağlıyor olmalısınız:




16 yaşından küçük olup bir engellilik durumu veya ciddi bir hastalığı olup sizinle yaşayan
bir çocuğa bakıyor olmalısınız
16 yaşından küçük olup sizinle yaşayan ve ihtiyaçlarının toplamı şartlara uygun bir çocuğa
eşit olan iki veya daha fazla çocuğa bakıyor olmalısınız veya
engellilik durumu, ciddi bir hastalığı olan veya özel ilgiye ihtiyacı olan 16 yaşında veya
daha büyük olan bir kişiye bakıyor olmalısınız.

Carer Supplement
Bir engellilik durumu veya tıbbi bir rahatsızlığı olan bir kişiye bakım sağlamak için uygun bir
ödeme alan kişilere yapılan ödemedir. Yılda bir kez ödenir.

Carer Adjustment Payment
Bir defa yapılan bu ödemeyi almak için şu şartları yerine getirmelisiniz:






ciddi bir hastalığı, tıbbi bir rahatsızlığı veya yıkıcı bir olay sonrasında önemli bir engellilik
durumu olan 7 yaşından küçük bir çocuğa tam zamanlı bakım sağlıyor olmalısınız
bu kişiye en az 2 aydır bakıyor olmalısınız
çocuk için Carer Allowance yardımı alıyor olmalısınız
sizin ve eşinizin Carer Payment veya diğer gelir destek ödemelerine uygun
olmadığınızdan emin olmalısınız ve
yıkıcı bir olaydan hemen sonra maddi desteğe çok fazla ihtiyacınız olmalı
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Bakıcılar için ikamet kuralları
Yardım talebinde bulunduğunuz günde hem sizin hem de bakım sağladığınız kişinin
 Avustralya sakini olması ve
 Avustralya'da olması zorunludur.

Şartlarda değişiklik
Size yapılan ödemede değişikliğe neden olacağından değişiklikleri 14 gün içinde bize
bildirmelisiniz. Değişiklikleri kasıtlı olarak bize bildirmemeniz durumunda sahtekârlıkla
suçlanabilirsiniz.
Aşağıdaki durumlarda bizi mutlaka bilgilendirmelisiniz:
 bakım hizmetini sağlamayı durdurursanız
 bakım hizmetini başka biriyle paylaşmaya başlarsanız
 evlenmeniz veya partnerinizle birlikte yaşamaya başlarsanız veya partnerinizden
ayrılırsanız
 gelirinizde artış olursa
 mal varlığınızda artış olursa veya yatırımlarınızda değişiklik olursa
 taşınırsanız
 Avustralya dışında yaşamaya giderseniz
 tatil için yurt dışına giderseniz veya
 daha fazla çalışmaya veya eğitim almaya başlarsanız
Bakım hizmeti sağladığınız kişi için aşağıdakilerin geçerli olması durumunda bizi mutlaka
bilgilendirmelisiniz:
 bu kişinin artık daha az bakıma ihtiyacı olması
 kendisine başka biri tarafından bakılması
 mola bakımına girmesi veya hastaneye kaldırılması
 artık bağımlı bir çocuk olmaması
 National Disability Insurance Scheme kapsamında destek almaya başlaması
 Avustralya dışında yaşamaya gitmesi
 tatil için yurt dışına gitmesi
 ölmesi.

Bakıcı ödemesi talebinde bulunma
Bir çevrimiçi Centrelink hesabınız olması durumunda Carer Payment, Carer Allowance veya her
ikisi için de çevrimiçinde talepte bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için


Daha fazla İngilizce bilgi için humanservices.gov.au/carers sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.



Kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya video izleyebileceğiniz
humanservices.gov.au/yourlanguage sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Centrelink ödemeleri ve hizmetleriyle ilgili olarak bizimle kendi dilinizde konuşmak için
131 202 numarayı arayabilirsiniz.
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Kendi dilinizde Medicare ve Child Support hakkında bizimle konuşmak için 131 450 'den
Translating and Interpreting Service (TIS National)’ı arayabilirsiniz.



Bir hizmet merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Ev telefonunuzdan Avustralya'da ’13’ lü numaralardan herhangi birine yaptığınız aramalar
sabit ücret üzerinden ücretlendirilecektir. Bu ücret bir yerel arama ücretinden farklı olabilir ve aynı
zamanda telefon hizmeti sağlayıcılar arasında farklılık gösterebilir. Ev telefonunuzdan ‘1800’ lü
numaralara yaptığınız aramalar ücretsizdir. Halka açık telefonlar ve cep telefonlarıyla yapılan
aramaların süresi kaydedilebilir ve daha yüksek oranda ücretlendirilebilir.

Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler yalnızca ödemeler ve hizmetlerle ilgili yönlendirme sağlama amaçlıdır. Bir
ödeme başvurusunda bulunmak ve özel koşullarınızla ilgili bir başvuru yapmak isterseniz bu
konuda karar verme sorumluluğu size aittir.
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Information for carers
We offer payments to people who care for someone.

Carer Payment
To get this payment you and the person you provide care for must be under the income and assets
test limits.
You must:
 give constant, daily care to someone who has severe disability, or severe illness, or who is
frail aged
 care for them in a private home for at least six months
 not work or study for more than 25 hours a week
 not be on another income support payment.

Carer Allowance
To get this allowance you must give extra daily care at home to:




a child aged under 16 who has a disability or serious illness and lives with you
two or more children aged under 16 living with you whose care needs add up to the same
as one eligible child, or
someone aged 16 or older who has a disability, or serious illness, or is frail aged.

Carer Supplement
A payment for those who get an eligible payment to provide care for a person with a disability or
medical condition. It's paid once a year.

Carer Adjustment Payment
To get this one-off payment, you must:






give full-time care to a child under 7 who has a severe illness, medical condition, or major
disability following a catastrophic event
care for them for at least 2 months
get Carer Allowance for the child
make sure you and your partner are not eligible for Carer Payment or other income support
payments, and
have a very strong need for financial help straight after the catastrophic event.

Residence rules for carers
On the day you claim, both you and the person you provide care for must be:
 Australian residents, and
 in Australia.
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Change of circumstances
You need to tell us within 14 days about any changes because your payment could change. If you
deliberately don’t tell us about changes, you could be charged with fraud.
You must tell us if you:
 stop providing care
 start sharing the care with someone else
 marry, or start or stop living with your partner
 start getting more income
 increase your assets or your investments change
 move house
 go to live outside Australia
 go overseas for a holiday, or
 start doing more work or study.
You must tell us if the person you provide care for:
 needs less care
 is in someone else’s care
 goes into respite care or hospital
 stops being a dependent child
 starts getting support from the National Disability Insurance Scheme
 goes to live outside Australia
 goes overseas for a holiday, or
 dies.

Claiming carer payments
If you have a Centrelink online account, you can claim Carer Payment, Carer Allowance or both
online.

For more information


go to humanservices.gov.au/carers for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with 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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