TURKISH

Child Care Subsidy
Child Care Subsidy, onaylanmış çocuk bakımı maliyetlerine yardımcı olur. Child Care Subsidy için
uygunsanız ödediğiniz ücreti azaltmak için bu ödemeyi doğrudan çocuk bakım sağlayıcınıza
yaparız.
Uygun olmanız için:
•

Bir muafiyet geçerli olmadığı sürece orta dereceli okula gitmeyen 13 yaşında veya altında
bir çocuğun bakımını yapıyor olmanız

•

Onaylı bir çocuk bakım hizmeti kullanıyor olmanız

•

Çocuk bakım ücretlerini ödemekten sorumlu olmanız ve

•

İkamet ve aşı gerekliliklerini karşılıyor olmanız gerekir.

İkamet gerekliliklerini karşılamanız için sizin veya eşinizin Avustralya'da yaşıyor olmanız ve:
•

Avustralya vatandaşı olmanız veya bir kalıcı ikamet vizesine sahip olmanız

•

Bir Special Category vizeye sahip olmanız veya

•

Örneğin Partner Provisional ya da Temporary Protection vize gibi belirli tipte bir vizeye
sahip olmanız gerekir.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da ikamet gerekliliklerini karşılayabilirsiniz:
•

Siz veya eşiniz Avustralya'da eğitim alma konusunda Avustralya Hükümetinden sponsorluk
almış bir yabancı öğrenci iseniz veya

•

Güçlük içindeyseniz veya özel bir durumunuz varsa.

Belirli durumlarda bu kriterlerin bazılarından muaf olabilirsiniz.
Hak kazandığınız Child Care Subsidy miktarı, aşağıdakilere bağlı olarak değişir:
•

Ailenizin geliri

•

Kullandığınız onaylanmış çocuk bakımı türünü ve çocuğunuzun yaşını baz alan saatlik
rakam tavanı ve

•

Sizin ve eşinizin gerçekleştirdiği kabul edilmiş faaliyetlerin saati.

Aile geliri
Aile geliri tahmininizi, destekleyeceğimiz saatlik ücret yüzdenizi belirlemek için kullanırız.

14090TR.1806
PAGE 1 OF 4

TURKISH

Saatlik ücret tavanı
Hak kazandığınız Child Care Subsidy miktarı, kullandığınız onaylanmış çocuk bakımına ve
çocuğunuzun yaşına bağlıdır. Child Care Subsidy yüzdeniz, çocuk bakımı hizmetleriniz tarafından
sizden talep edilen saatlik ücreti veya saatlik rakam tavanını (hangisi daha düşükse) baz alır.

Faaliyet testi
Alabileceğiniz desteklenen çocuk bakımı saati, her iki haftada bir yaptığınız kabul edilmiş
faaliyetlerin saatini baz alır.

Kabul edilmiş faaliyetler:
•

Ücretli çalışma – doğum izni gibi izinler dahil

•

Eğitim ve öğretim

•

Aile işletmesinde ücretsiz çalışma

•

İş arama

•

Gönüllü çalışmalar

•

Serbest meslek ve

•

Vaka bazında diğer faaliyetler.

Meşru bir şekilde faaliyet testini karşılayamayan ebeveynler için ve çocukların anaokuluna
katılmalarını desteklemek için muafiyetler mevcuttur.

Faaliyet süresi
Bir eşiniz varsa her ikinizin de faaliyet düzeylerini dikkate alırız. İki faaliyet düzeyinden düşük olanı
kullanarak her iki haftada bir kaç saat Child Care Subsidy alabileceğinizi belirleriz.

Kesinti
Fazla ödeme yapılması olasılığının azaltılmasına yardımcı olmak için her iki haftada bir Child Care
Subsidy miktarınızın 5% 'ini keseriz.
Her mali yılın sonunda ödemelerinizi dengeleriz. Bunu gelir tahmininizi gerçek gelirinizle
karşılaştırarak yaparız. Bu da doğru miktarda yardım ödeneği almanızı sağlar.
Gelirinizi düşük tahmin ederseniz geri ödemeniz gereken fazla miktarda ödeme alabilirsiniz. Geri
ödemeniz gereken miktarı azaltmak için yaptığımız Child Care Subsidy kesintisini kullanırız.
Aile gelirinizi fazla tahmin ederseniz ve yeterince Child Care Subsidy almazsanız ödenmemiş
miktarı doğrudan size öderiz. Bu, yaptığımız Child Care Subsidy kesintisini de içerir.
Kesinti miktarınızı değiştirebilirsiniz.

Child Care Subsidy ödemenizin talep edilmesi
Çevrimiçi olarak bir talepte bulunmak için bir myGov hesabına ve Centrelink çevrimiçi hesabına
ihtiyacınız vardır. myGov hesabınızın Centrelink'e bağlanması gerekir.
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Bilgilerinizi ve destekleyici belgeleri sağlamak için myGov üzerinden Centrelink çevrimiçi
hesabınızı kullanın.

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy, bazı ailelere çocuk bakımı ücretleriyle ilgili ekstra yardım sunar.
Additional Child Care Subsidy almaya uygun olabilmeniz için Child Care Subsidy almaya uygun
olmanız gerekir. Başvurabileceğiniz 3 farklı tür vardır:
•

Torununuzun veya torununuzun çocuğunun temel bakımını üstlenmiş bir
büyükanne/büyükbaba veya büyük büyükanne/büyükbaba iseniz çocuk bakım maliyetine
yardımcı olan Additional Child Care Subsidy (Grandparent). Bir gelir desteği ödemesi alıyor
olmanız gerekir.

•

Kontrolünüz dışındaki koşullar nedeniyle geçici olarak finansal güçlük yaşıyorsanız çocuk
bakımı maliyetine kısa süreli yardımcı olan Additional Child Care Subsidy (Temporary
Financial Hardship).

•

İş, eğitim veya öğretim faaliyetleri gerçekleştirerek bir gelir destek ödemesinden geçiş
yapıyorsanız çocuk bakım maliyetine yardımcı olan Additional Child Care Subsidy
(Transition to Work).

Additional Child Care Subsidy için başvuru yapma
Çevrimiçi olarak başvurmak için bir myGov hesabına ve Centrelink çevrimiçi hesabına ihtiyacınız
vardır. myGov hesabınızın Centrelink'e bağlanması gerekir.
Bilgilerinizi ve destekleyici belgeleri sağlamak için myGov üzerinden Centrelink çevrimiçi
hesabınızı kullanın.

Çocuk bakım ücreti yardımınızın tahmini
Ne kadar çocuk bakım ücreti yardımına hakkınız olabileceğini görmek için İngilizce Payment and
Service Finder'ı kullanabilirsiniz. humanservices.gov.au/paymentfinder adresine gidin

Daha fazla bilgi için
•

İngilizce dilinde daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/childcaresubsidy adresine
gidin

•

Kendi dilinizde hazırlanmış bilgileri okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya
izleyebileceğiniz humanservices.gov.au/yourlanguage adresine gidin

•

Centrelink ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202
numaralı telefonu arayın

•

Medicare ve Child Support ödemeleri ve hizmetleri konusunda bizimle kendi dilinizde
konuşmak için 131 450 numaralı telefondan Translating and Interpreting Service'ı (TIS
National) arayın

•

Bir hizmet merkezini ziyaret edin.
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Not: Avustralya’da herhangi bir yerde bulunan ev telefonunuzdan ‘13’ lü numaralara yapılan
aramalar sabit bir orandan ücretlendirilir. Bu oran, yerel arama ücretine göre farklılık gösterebilir ve
ayrıca telefon servis sağlayıcısına göre de değişebilir. Ev telefonundan ‘1800’ lü numaralara
yapılan aramalar ücretsizdir. Kamuya açık telefonlardan ve cep telefonlarından yapılan çağrılar
daha yüksek olarak sürelendirilebilir ve ücretlendirilebilir.

Sorumluluğun Reddi
Bu yayında yer alan bilgiler yalnızca ödeme ve hizmetlerle ilgili bir kılavuz olması amacıyla
hazırlanmıştır. Bir ödeme için başvuru yapmak isteyip istemediğinize karar vermek ve kendinize
özel durumla ilgili bir başvuruda bulunmak sizin sorumluluğunuzdur.
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Child Care Subsidy
Child Care Subsidy helps with the cost of approved child care. If you are eligible, we’ll pay it
directly to your child care provider to reduce the fees you pay.
To be eligible you must:


care for a child 13 years of age or younger who is not in secondary school, unless an
exemption applies



use an approved child care service



be responsible for paying the child care fees, and



meet residency and immunisation requirements.

To meet the residency requirements, you or your partner must be living in Australia and either:


be an Australian citizen or hold a permanent residence visa



hold a Special Category visa, or



hold a certain temporary visa type, for example, a Partner Provisional or Temporary
Protection visa.

You may also meet the residency requirements if:


you or your partner are a student from overseas, sponsored by the Australian Government
to study in Australia, or



you are in hardship or special circumstances apply.

You may be exempt from some of these criteria in specific circumstances.
The amount of Child Care Subsidy you’re entitled to will depend on:


your family’s income



the hourly rate cap based on the type of approved child care you use and the age of your
child, and



the hours of recognised activities you and your partner do.

Family income
We will use your family income estimate to work out the percentage of your hourly fee we will
subsidise.
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Hourly rate cap
The amount of Child Care Subsidy you are entitled to will depend on the type of approved child
care you use and the age of your child. Your Child Care Subsidy percentage will apply to either the
hourly fee you are charged by your child care service or the hourly rate cap, whichever is lower.

Activity test
The number of hours of subsided child care you can get is based on the number of hours of
recognised activities you do each fortnight.

Recognised activities:


paid work – including leave, such as maternity leave



study and training



unpaid work in family business



looking for work



volunteering



self-employment, and



other activities on a case-by-case basis.

There will be exemptions for parents who legitimately cannot meet the activity test requirements,
as well as to support children’s participation in preschool.

Hours of activity
If you have a partner we will look at both of your activity levels. We will work out how many hours
of Child Care Subsidy you can get each fortnight by using the lower of the two activity levels.

Withholding
To help reduce the likelihood of an overpayment, we will withhold 5% of your Child Care Subsidy
each fortnight.
At the end of each financial year we’ll balance your payments. We will do this by comparing your
income estimate to your actual income. This will ensure you have received the correct amount of
subsidy.
If you underestimate your income you may have an overpayment which you’ll need to pay back.
We will use the Child Care Subsidy we withheld to reduce the amount you have to pay back.
If you overestimate your family income and don’t receive enough Child Care Subsidy, we’ll pay any
outstanding amount directly to you. This will include the Child Care Subsidy we withheld.
You are able to vary your withholding amount.

How to claim Child Care Subsidy
To make a claim online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov
account must be linked to Centrelink.
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Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy offers some families extra help with their child care fees. You must
be eligible for Child Care Subsidy to be eligible for Additional Child Care Subsidy. There are 3
different types you can apply for:


Additional Child Care Subsidy (Grandparent), which helps with the cost of child care if you
are a grandparent or great grandparent with primary care of your grandchild or great
grandchild. You must receive an income support payment.



Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship), which gives short-term help
with the cost of child care if you are experiencing temporary financial hardship due to
circumstances beyond your control.



Additional Child Care Subsidy (Transition to Work), which helps with the cost of child care if
you are transitioning from an income support payment by engaging in work, study or
training activities.

How to apply for Additional Child Care Subsidy
To apply online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov account
must be linked to Centrelink.
Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Estimate your child care fee assistance
You can use the Payment and Service Finder in English to see how much child care fee assistance
you may be entitled to. Go to humanservices.gov.au/paymentfinder

For more information


go to humanservices.gov.au/childcaresubsidy 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.
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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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