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ជំនួយសម្រាប់ឪពុកាាយថ្មីល ើការឈប់សម្រាកពីការងារ
មានជំនួយ ប្រសិនបរើអ្នកជាឪពុកមាាយ ដែលកំពុងចំណាយបពលឈរ់សប្មាកពីការងារបែើម្បីបម្ើលដែទ ំ
ទរកប ើរនឹងបកើត ឬបម្ើលដែទ ំកូ នដែលបានសុំយកម្កចិញ្ចឹម្កនុងបពលែម ីៗបនេះ។

Parental Leave Pay (ការបង់ម្រាក់លព ឈប់សម្រាកកនុងនាមជាឪពុក
ាាយ)
ជួ យឪពុកមាាយដែលប្វ ើការ ដែលចំណាយបពលឈរ់សប្មាកពីការងារបែើម្បីកាាយជាអ្ន កដែទ ំកូ នែម ី។
ប្រសិនបរើអ្នកមានសិ ធ ិ ួ ល ប េះអ្ន កអាច ួ លបានការរង់ប្បាក់រហូ តែល់ 18 សបាាហ៍ បៅតាម្អ្ប្តា
National Minimum Wage (ប្បាក់បរៀវតសរ៍ជាអ្របររមាថ្ននក់ជាតិ)។. Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់
បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ) គឺអាចគិតពនធ ។ វាក៏ប្តូវបានគិតរញ្ចល
ូ បៅកនុងការប្វ បើ តសត បលើ
ប្បាក់ចំណូលផងដែរ ប្រសិនបរើអ្នក ួ លបានការរង់ប្បាក់ជំនួយប្បាក់ចំណូល។

អ្ន កណាដែ អាចទទួ
អ្ន កអាចមានសិ ធ ិបែើម្បី
មាាយ) ប្រសិនបរើអ្នក៖

ានការបង់ម្រាក់?
ួ លបាន Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង

ម្ជាឪពុក

• ជាអ្ន កដែទ ំចម្បងននទរកប ើរនឹងបកើត ឬកូ នចិញ្ចឹម្ែម ី
•

ួ លបានប្បាក់ចំណូលតិចជាង $150,000 បៅកនុងឆ្នំហិរញ្ញ វតថុកនា ងបៅ

• សថ ិតបៅកនុងការឈរ់សប្មាក ឬម្ិនប្វ ើការបៅកនុងរយៈបពល Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពល
ឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ) ររស់អ្នក
• បានប្វ ើការ 10 ដែ នន 13 ដែបៅម្ុនកំបណើត ឬ ការសុក
ំ ូ នចិញ្ចឹម្ររស់អ្នក និង
• រំបពញប្តូវបៅតាម្ចារ់ស្ននក់បៅ។
ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនមានសិ ធ ិសប្មារ់ Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុក
មាាយ) ប េះអ្ន កអាចមានសិ ធ ិ ួ លបាន Newborn Upfront Payment (ការរង់ប្បាក់ឱ្យម្ុនសប្មារ់ទរក
ប ើរនឹងបកើត) និង Newborn Supplement (ការរង់ប្បាក់រដនថ ម្សប្មារ់ទរកប ើរនឹងបកើត) ប្រសិនបរើ
អ្ន កកំពុង ួ លបាន Family Tax Benefit Part A (អ្តថ ប្របោជន៍ពនធ សប្មារ់ប្គួ ស្នរដផន ក A)។

លៅលព ណាដែ អ្ន កអាចទទួ

ានការបង់ម្រាក់

អ្ន កបប្ជើសបរ ើសកាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្បៅកនុងការទម្ទរររស់អ្នក ។ កាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្ររស់អ្នកម្ិន
អាចបៅម្ុនកាលររ ិបចេ ននកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ប ។
អ្ន កអាចបប្ជើសបរ ើសកាលររ ិបចេ ននកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ជាកាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្ ។ បែើម្បីប្វ ែ
ើ ូ ចបនេះ
បាន អ្ន កប្តូវការដាក់រញ្ជន
ូ ការទម្ទរររស់អ្នក និងផា ល់ភសតុតាងននកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ បៅកនុងរ
យៈបពល 4 សបាាហ៍បប្កាយកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្។
ប្រសិនបរើអ្នកដាក់រញ្ជន
ូ ការទម្ទរររស់អ្នក ឬផាល់ភសតុតាងននកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ បលើសពី 4 ស
បាាហ៍ បប្កាយកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ ។ កាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្អាចមានដតពីកាលររ ិបចេ ដែលអ្ន កបាន
ដាក់រញ្ជន
ូ ការទម្ទរររស់អ្នក។
អ្ន កក៏អាចបប្ជើសបរ ើសកាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្បៅបពលបប្កាយ។
បែើម្បី ួ លបាន Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ) បពញបលញ
18 សបាាហ៍ ប េះអ្ន កប្តូវការបប្ជើសបរ ើសកាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្ ដែលបៅកនុងរយៈបពល 34 សបាាហ៍ ននកំបណើត
កូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ររស់អ្នក។
អ្ន កនឹង ួ លបានការរង់ប្បាក់បលើកែំរូងររស់អ្នក បប្កាយកាលររ ិបចេ ចារ់បផា ើម្ដែលបានបប្ជើសបរ ើស
ររស់អ្នក។
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ល ើអ្នកនឹងទទួ ាន Parental Leave Pay (ការបង់ម្រាក់លព ឈប់សម្រាកកនុង
នាមជាឪពុកាាយ) ានយ៉ាងែូ ចលមា ច
Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ) ររស់អ្នកនឹងប្តូវបានរង់បៅ
ឱ្យអ្ន កបដាយនិបោជក់ររស់អ្នក ឬរង់បដាយបយើង អាប្ស័យបៅបលើកាលៈប សៈររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើនិបោជក់ររស់អ្នករង់ប្បាក់ឱ្យអ្ន ក ប េះអ្ន កនឹង ួ លបានការរង់ប្បាក់ររស់អ្នកតាម្វែា រង់
ប្បាក់្ម្ម តាររស់អ្នក ។ បយើងនឹងចាត់ដចងបរឿងបនេះជាម្ួ យនិបោជក់ររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើអ្នកម្ិន ួ លបាន Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ)
ររស់អ្នកពីនិបោជក់ររស់អ្នក ឬប្រសិនបរើអ្នកប្វ ើការសប្មារ់ែល ួនឯង ប េះបយើងនឹងរង់ប្បាក់បៅឱ្យអ្ន ក
បដាយផ្ទាល់ជាបរៀងរាល់ពីរសបាាហ៍។

Dad and Partner Pay (ការបង់ម្រាក់កនុងនាមជាឪពុក និងដែគូ )
Dad and Partner Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) គឺជាការរង់ប្បាក់ដតម្ួ យែង ប្រសិនបរើ
អ្ន កជាឪពុក ឬនែគូ ដែលឈរ់សប្មាកពីការងារបដាយគ្មមនរង់ប្បាក់ បែើម្បីជួយបម្ើលដែទ ំកូ នែម ីររស់
អ្ន ក។
ប្រសិនបរើអ្នកមានសិ ធ ិ អ្ន កអាច ួ លបានការរង់ប្បាក់រហូ តែល់ 2 សបាាហ៍បៅតាម្អ្ប្តា National
Minimum Wage (ប្បាក់បរៀវតសរ៍អ្របររមាថ្ននក់ជាតិ)។
Dad and Partner Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង

អ្ន កណាដែ អាចទទួ
អ្ន កអាច

ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) អាចគិតពនធ ។

ានការបង់ម្រាក់?

ួ លបាន Dad and Partner Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង

ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) ប្រសិនបរើអ្នកជា៖

• ឪពុករបងក ើតររស់កូន
• នែគូ ររស់មាាយកំបណើត
• ឪពុកមាាយកូ នចិញ្ចឹម្ ឬនែគូ ររស់ឪពុកមាាយកូ នចិញ្ចឹម្ ឬ
• ឪពុកមាាយ និងនែគូ ររស់កូនដែលបកើតពីកិចចប្ពម្បប្ពៀងការពរប

េះជំនួស

បហើយអ្ន ក៖
• ផា ល់ការបម្ើលដែទ ំកូ នប ើរនឹងបកើត ឬកូ នចិញ្ចឹម្ែម ី
•

ួ លបានប្បាក់ចំណូលតិចជាង $150,000 បៅកនុងឆ្នំហិរញ្ញ វតថុកនា ងបៅ

• ម្ិនកំពុងប្វ ើការ ឬ ួ លយកការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាក បៅកនុងរយៈបពល Dad and Partner Pay
(ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ )ររស់អ្នក
• បានប្វ ើការប្គរ់ប្គ្មន់បែើម្បីប្តូវបៅតាម្ការប្វ ើបតសត ការងារ និងបានប្វ ើការប្គរ់ប្គ្មន់ បែើម្បីប្តូវតាម្ការ
ប្វ ើបតសា ការងារ និង
• រំបពញប្តូវបៅតាម្ចារ់ស្ននក់បៅ។

លៅលព ណាអ្ន កអាចទទួ
ឪពុក និងដែគូ )

ាន Dad and Partner Pay (ការបង់ម្រាក់កនុងនាមជា

អ្ន កអាច ួ លបាន Dad and Partner Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) បៅបពលណាម្ួ យក៏
បានបៅកនុងរយៈបពល 52 សបាាហ៍ននកំបណើតកូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ររស់អ្នក។

ល ើអ្នកនឹងទទួ ាន Dad and Partner Pay (ការបង់ម្រាក់កនុងនាមជាឪពុក និង
ដែគូ ) យ៉ាែូ ចលមា ច?
បយើងនឹងរង់ប្បាក់ឱ្យអ្ន កផ្ទាល់ចូលបៅកនុងគណនី្
ែង ។
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ការល្វ ើល សតការងារសម្រាប់ Parental Leave Pay (ការបង់ម្រាក់លព ឈប់សម្រាក
កនុងនាមជាឪពុកាាយ) និង Dad and Partner Pay (ការបង់ម្រាក់កនុងនាមជាឪពុក
និងដែគូ )
បែើម្បី ួ លបាន Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) ឬ Dad and Partner Pay
(ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) ប េះអ្ន កប្តូវការបានប្វ ើការោ៉ាងបោចណាស់ 330 បមា៉ាង
ឬប្រដហល 1 នែៃ កនុងម្ួ យសបាាហ៍ បៅកនុងបពល10 ដែ ននរយៈបពល 13 ដែ៖
• បៅម្ុនកំបណើត ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ររស់អ្នកសប្មារ់ Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង
ឪពុក និងនែគូ ) ឬ
• បៅម្ុនកាលររ ិបចេ
បផា ើម្។

Dad and Partner Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង

ម្ជា

ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) ររស់អ្នកចារ់

ប្រសិនបរើកំបណើតកូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ររស់អ្នកបៅម្ុននែៃ
អាចមានគមាាតបប្ចើនជាង 8 សបាាហ៍រវាងនែៃប្វ ើការនីម្ួយៗ។

ី 1 ដែម្ករា ឆ្នំ 2020 ប

េះអ្ន កម្ិន

ប្រសិនបរើកំបណើតកូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្ររស់អ្នកបៅនែៃ ឬបប្កាយនែៃ ី 1 ដែម្ករា ឆ្នំ 2020 ប
អ្ន កម្ិនអាចមានគមាាតបប្ចើនជាង 12 សបាាហ៍រវាងនែៃ ប្វ ើការនីម្ួយៗ។
មានការបលើកដលងម្ួ យចំនួនអ្នុវតត ចំប
ភាពសមុគស្នមញម្ួ យចំនួន។

េះទរកបកើតម្ុនដែ និងការមាននផា ប

េះ

េះទក់ ងនឹងជំងឺ និង

មានរ រញ្ញញតត ិ Dangerous Jobs (ការងារបប្គ្មេះថ្ននក់) ែម ី ប្រសិនបរើកំបណើតកូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្
ររស់អ្នកគឺបៅនែៃ ឬបប្កាយនែៃ ី 1 ដែម្ករា ឆ្នំ 2020។ ការបនេះនឹងអ្នុវតត ប្រសិនបរើអ្នកបានប្តូវឈរ់ប្វ ើ
ការ បដាយស្នរដតមានោនិភ័យចំប េះការមាននផា ប េះររស់អ្នក។ អ្ន កនឹងបៅដតប្តូវការរំបពញឱ្យប្តូវតាម្
ការប្វ ើបតសត ការងារ បែើម្បី ួ លបាន Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ )។

ល ើទាមទារ Parental Leave Pay (ការបង់ម្រាក់លព ឈប់សម្រាកកនុង
នាមជាឪពុកាាយ) ឬ Dad and Partner Pay (ការបង់ម្រាក់កនុងនាមជា
ឪពុក និងដែគូ ) ានយ៉ាងែូ ចលមា ច
1. លែើមបីទទួ

ាន Customer Reference Number (CRN) (ល ខលយងអ្ ិថ្ិជន CRN)

បែើម្បី ួ លបាន CRN សូ ម្ចូ ល សស
ររស់អ្នកផ្ទាល់។

ម្ជឈម្ណឌលបសវាកម្ម បៅជិតអ្ន ករំផុត បែើម្បីរញ្ញាក់អ្តត សញ្ញញណ

ប្រសិនបរើអ្នកមាន CRN រ ួចបហើយ បហើយបានរញ្ញាក់អ្តត សញ្ញញណររស់អ្នករ ួចបហើយ បពលប េះសូ ម្បប្រើប្បាស់
CRN ររស់អ្នកបែើម្បីតភាារ់គណនី Centrelink បៅបលើអ្ុីន្ឺណិតររស់អ្នកបៅគណនី myGov ររស់អ្នក ។

2. ដាក់ពាកយសុំការទាមទាររបស់អ្នកលដាយលម្របើម្រាស់គណនី Centrelink លៅល ើអ្ុីន្ឺណិ របស់
អ្ន កតាមរយៈ myGov
អ្ន កអាចប្វ ើែូចបនេះបានរហូ តែល់ 3 ដែ បៅម្ុនកាលររ ិបចេ ននកំបណើតកូ នររស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹម្
ដែលបានរំពឹង ុកររស់អ្នក។

3. ផ្ត ឱ្យលយើងនូ វភសតុតាងដនកំលណើ កូ នរបស់អ្នក ឬការសុំកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នក
អ្ន កនឹង ួ លបាន ប្ម្ង់ដរររ Newborn Child Declaration (ការប្រកាសទរកប ើរនឹងបកើត) ពីម្នា ីរ
បព យ ឬបព យឆ្ម រររស់អ្នក ។ សូ ម្របងាហេះ ប្ម្ង់ដរររ បនេះបៅបលើអ្ុីន្ឺណិតឱ្យបានបលឿនដែលអាចប្វ ើបៅ
បាន ។ ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនរបងាហេះ ប្ម្ង់ដរររ បនេះប ប េះអ្ន កម្ិនអាចប្តូវបានបគរង់ប្បាក់ឱ្យប្តឡរ់បៅ
ែល់កាលររ ិបចេ កំបណើត ឬការសុំកូនចញ្ច ឹម្បានប ។
អ្ន កក៏នឹងប្តូវការចុេះប្មេះកំបណើតជាម្ួ យ Births, Deaths and Marriages Registry (ដផន កចុេះប្មេះកំបណើត
ម្រណភាព និងអា ហ៍ពិ ហ៍) បៅកនុងរែឋ ឬដែនែីររស់អ្នក។
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សិទធិទទួ

ានការឈប់សម្រាកលៅកដនែ ងល្វ ើការ

Parental Leave Pay (ការរង់ប្បាក់បពលឈរ់សប្មាកកនុង ម្ជាឪពុកមាាយ) និង Dad and Partner Pay
(ការរង់ប្បាក់កនុង ម្ជាឪពុក និងនែគូ ) នឹងម្ិនផ្ទាស់រដ ូរណាម្ួ យននសិ ធ ិ ួ លបានការឈរ់សប្មាកពី
កដនា ងការងារររស់អ្នកប ។
បែើម្បីបរៀរចំចាត់ដចងការឈរ់ពីការងារ អ្ន កនឹងប្តូវការនិោយជាម្ួ យនិបោជក់ររស់អ្នក។ អ្ន កគួ រដត
ពាោម្ប្វ ើែូចបនេះោ៉ាងបោចណាស់ 10 សបាាហ៍ បៅម្ុនបពលអ្ន កមានរំណងចង់យកឈរ់សប្មាកពីការ
ងារ។
ប្រសិនបរើអ្នកបានប្វ ើការជារនត រ ា រ់ឱ្យនិបោជក់ររស់អ្នកអ្ស់រយៈបពល 12 ដែ ឬបប្ចើនជាងបនេះ អ្ន កក៏
អាចមាសិ ធ ិ ួ លការឈរ់សប្មាកពីការងារបដាយគ្មមនការរង់ប្បាក់បានដែរ ។
បែើម្បីដសវ ងយល់រដនថ ម្អ្ំពស
ី ិ ធិ

ួ លបានការឈរ់សប្មាកបៅកដនា ងប្វ ើការររស់អ្នក៖

• ចូ លបៅ fairwork.gov.au
• បៅ ូ រសពា បៅ Fair Work Ombudsman តាម្បលែ 131 394 ឬ
• ចូ លបៅ supportingworkingparents.gov.au

សម្រាប់ព័ ៌ានបដនែ ម
• ចូ លបៅ humanservices.gov.au/parentalleavepay ឬ
humanservices.gov.au/dadandpartnerpay សប្មារ់ព័ត៌មានរដនថ ម្ជាភាស្នអ្ង់បគា ស
• ចូ លបៅ humanservices.gov.au/yourlanguage ជាកដនា ងដែលអ្ន កអាចអាន ស្នារ់ ឬបម្ើលព័ត៌មាន
ជាភាស្នររស់អ្នកបាន
• បៅ ូ រសពា បៅបលែ 131 202 បែើម្បីនិោយជាម្ួ យបយើងជាភាស្នររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្បាក់ Centrelink
និងបសវាកម្ម
• បៅ ូ រសពា បៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) (បសវារកដប្រសរបសរ និងផ្ទាល់មាត់
ថ្ននក់ជាតិ)តាម្បលែ 131 450 បែើម្បីនិោយជាម្ួ យបយើងជា
• ភាស្នររស់អ្នកអ្ំពី Medicare និងការរង់ប្បាក់ Child Support (ជំនួយកូ ន) និងបសវាកម្ម
• ចូ លបៅបម្ើលម្ជឈម្ណឌលបសវាកម្ម ។
ចំណាំ៖ ការបៅ ូ រសពា ររស់អ្នកពីបលែ ូ រសពា ផាេះររស់អ្នកបៅកាន់បលែ ‘13’ ពីកដនា ងណាម្ួ យបៅកនុង
ប្រប សអ្ូ ស្ដ្ស្នាលីប្តូវបានគិតនែា តាម្អ្ប្តាតនម្ា បែរ។ អ្ប្តាតនម្ា ប េះអាចដប្រប្រួ លពីការបៅ ូ រសពា បៅតាម្
តំរន់ បហើយក៏អាចដប្រប្រួ លកនុងចំបណាម្ប្ក ុម្ហុនផា ល់បសវា ូ រសពា ផងដែរ។ ការបៅ ូ រសពា បៅបលែ ‘1800’
ពីបលែ ូ រសពា ផាេះររស់អ្នកគឺឥតគិតនែា ។ ការបៅ ូ រសពា ពី ូ រសពា ស្នធារណៈ ឬ ូ រសពា នែអាចប្តូវគិតបមា៉ាង
និងគិតនែា តាម្អ្ប្តាតនម្ា កាន់ដតែព ស់។

ការបែិលស្មិនទទួ

ខុសម្រ វូ

ព័ត៌មានដែលមានបៅកនុងការបបាេះផាយបនេះមានបគ្មលរំណងសប្មារ់ដតការដណ ំរ៉ាុបណា
ណ េះទក់ ងនឹងការ
រង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ម
។ ជាការ ួ លែុសប្តូវររស់អ្នកកនុងការសបប្ម្ចចិតត ប្រសិនបរើអ្នកប្បាថ្ននចង់
ដាក់ កយសុំបែើម្បី ួ លបានការរង់ប្បាក់ និងបែើម្បីប្វ ើការដាក់ កយសុំទក់ ងនឹងកាលៈប សៈពិបសស
ររស់អ្នក។
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Support for new parents on leave from work
Help if you are a parent taking time off work to care for a newborn or recently adopted child.

Parental Leave Pay
Helps working parents who take time off work to be the primary carer of a new child.
If eligible, you can get up to 18 weeks pay at the rate of the National Minimum Wage. Parental
Leave Pay is taxable. It is also counted in the income test if you get an income support payment.

Who can get it?
You may be eligible for Parental Leave Pay if you:
• are the primary carer of a newborn or newly adopted child
• earned less than $150,000 in the last financial year
• are on leave or not working during your Parental Leave Pay period
• have worked 10 months of the 13 months before the birth or adoption of your child, and
• meet residence rules.
If you are not eligible for Parental Leave Pay, you may be eligible for Newborn Upfront Payment
and Newborn Supplement if you are receiving Family Tax Benefit Part A.

When you can get it
You nominate a start date in your claim. Your start date cannot be before the date of birth or
adoption.
You can nominate the date of birth or adoption as the start date. To do this, you need to submit
your claim and provide proof of birth or adoption within 4 weeks after the birth or adoption.
If you submit your claim or provide proof of birth or adoption more than 4 weeks after the birth or
adoption, the start date can only be from the date you submitted your claim.
You can also nominate a later start date.
To get the full 18 weeks of Parental Leave Pay, you need to nominate a start date that is within 34
weeks of your child’s birth or adoption.
You will get your first payment after your nominated start date.

How you will get Parental Leave Pay
Your Parental Leave Pay will be paid to you by your employer or us depending on your
circumstances.
If your employer pays you, you will get your pay in your usual pay cycle. We will work this out with
your employer.
If you do not get your Parental Leave Pay from your employer, or if you are self-employed, we will
pay you directly every fortnight.

14260.1910
PAGE 5 OF 7

ENGLISH

Dad and Partner Pay
Dad and Partner Pay is a one-off payment if you are a dad or partner on unpaid leave from work to
help care for your new child.
If you are eligible, you can get up to 2 weeks pay at the rate of the National Minimum Wage.
Dad and Partner Pay is taxable.

Who can get it?
You may be able to get Dad and Partner Pay if you are the:
• biological father of the child
• partner of the birth mother
• adoptive parent or partner of an adoptive parent, or
• parent or partner of a child born of a surrogacy agreement
And you:
• provide care for a newborn or newly adopted child
• earned less than $150,000 in the last financial year
• are not working or not taking paid leave during your Dad and Partner Pay period
• have done enough work to meet the work test, and
• meet residence rules.

When you can get Dad and Partner Pay
You can get Dad and Partner Pay any time within 52 weeks of your child’s birth or adoption.

How will you get Dad and Partner Pay?
We will pay you directly into your nominated bank account in one payment.

Work test for Parental Leave Pay and Dad and Partner Pay
To get Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay, you need to have worked for at least 330
hours, or around 1 day a week in 10 months of the 13-month period:
• before the birth or adoption of your child, for Parental Leave Pay, or
• before the date your Dad and Partner Pay period starts.
If your child’s birth or adoption is before 1 January 2020, you cannot have more than an 8 week
gap between each work day.
If your child’s birth or adoption is on or after 1 January 2020, you cannot have more than a 12
week gap between each work day.
Some exceptions apply for premature birth and pregnancy related illness and complications.
There is a new Dangerous Jobs (dangerous jobs) provision if your child’s birth or adoption is on or
after 1 January 2020. This will apply if you had to stop work because there was a risk to your
pregnancy. You will still need to meet the work test to get Parental Leave Pay.

How to claim Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay
1. Get a Customer Reference Number (CRN)
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To get a CRN, visit your nearest service centre to confirm your identity in person.
If you already have a CRN and have confirmed your identity, use your CRN to link your
Centrelink online account to your myGov account.

2. Lodge your claim by using your Centrelink online account via myGov
You can do this up to 3 months before your child’s expected date of birth or adoption.

3. Give us proof of your child’s birth or adoption
You will get a Newborn Child Declaration form from your hospital or midwife. Upload this form
online as soon as possible. If you do not, you cannot be back paid to the date of birth or adoption.
You will also need to register the birth with the Births, Deaths and Marriages Registry in your state
or territory.

Workplace leave entitlements
Parental Leave Pay and Dad and Partner Pay will not change any of your workplace leave
entitlements.
To arrange leave, you will need to talk to your employer. You should try to do this at least 10
weeks before you intend to take leave.
If you have worked continuously for your employer for 12 months or more, you may be also be
entitled to unpaid parental leave.
To learn more about your workplace leave entitlements:
• go to fairwork.gov.au
• call the Fair Work Ombudsman on 131 394, or
• go to supportingworkingparents.gov.au

For more information
• go to humanservices.gov.au/parentalleavepay or
humanservices.gov.au/dadandpartnerpay 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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