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គម្រោង Paid Parental Leave ៖ ព័ត៌ោនសរោប់និម្ោ
ជក់ អំពីឪពុកោាយថ្មីម្មមងដែលឈប់សរោកពីការងារ
រដ្ឋាភិបាលអូ ស្ត្រាលីផ្ដល់ជំនួយផ្ផ្ែកហិញ្ញវត្ថុដល់ឪពុកម្ដដយផ្ដលម្ដនសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានតាមរយៈគម្រម្ដង Paid
Parental Leave ។ គម្រម្ដងម្នេះជួ យឱ្យឪពុកម្ដដយម្ដនម្ពលឈប់ពីការងារម្ដើមបីផ្ែទ ំទរកម្ទ្ើបនឹងម្កើត្
ឬកូ នផ្ដលម្ទ្ើបផ្ត្បានសុក
ំ ន ុ ងម្ពលែមីៗម្នេះ។
គម្រម្ដងម្នេះម្ដនការបង់របាក់ 2 ពីររបម្ភទ្ សរម្ដប់ឪពុកម្ដដយផ្ដលម្្វ ើការ៖
• Parental Leave Pay (ការបង់របាក់ម្លើការឈប់សរម្ដកពីការងារកនុងនាមជាឪពុកម្ដដយ)
• Dad and Partner Pay (ការបង់របាក់សរម្ដប់ឪពុក និងដដគូ )។
Parental Leave Pay គឺសរម្ដប់អែកផ្ែទ ំកូ នចមបង ។
ឪពុកម្ដដយអាចទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយម្ដនការបង់របាក់រហូ ត្ដល់ 18 សបាដហ៍ ។
របសិនម្បើរត្ូវការ ម្យើងនឹងបង់មូលនិ្ិ Parental Leave Pay ម្ៅឱ្យអែ ក
ម្ដើមបីបញ្ជន
ូ ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែក។ ជួ នកាលម្យើងនឹងបង់របាក់ម្ៅឱ្យពួ កម្គម្ដ្ឋយផ្ទាល់។
Dad and Partner Pay គឺសរម្ដប់ឪពុក ឬដដគូ ផ្ដលម្្វ កា
ើ រ រ ួមម្ដនឪពុកម្ដដយចិញ្ចម
ឹ
ឬគូ រសករម្ដនម្ភទ្ដូ ចគ្នែ ។ ពួ កម្គអាចទ្ទ្ួ លបានការបង់របាក់រហូ ត្ដល់ 2 សបាដហ៍។ ម្យើងបង់របាក់ Dad
and Partner Pay ម្ដ្ឋយផ្ទាល់ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្ ។
Parental Leave Pay និង Dad and Partner Pay ម្ដនសរម្ដប់អែកម្្វ កា
ើ រម្ពញម្ម្ដ៉ោង អែ កម្្វ ើការម្រៅម្ម្ដ៉ោង
អែ កម្្វ កា
ើ រមដ ងម្ដាល អែ កម្្វ ើការតាមរដូ វ អែ កម្្វ ើការជាប់កិចចសនា
និងអែ កម្្វ កា
ើ រម្ដ្ឋយខ្ល ួនឯងផ្ដលម្ដនសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន។
និម្ោជិត្អាចម្ៅផ្ត្ទ្ទ្ួ លបានការបង់របាក់ទ ំងម្នេះ របសិនម្បើទរកបានរាប់ម្ពលម្កើត្
ឬការរាប់របស់ទរក។

តួ នាទីរបស់អនកម្ៅកនុងគម្រោង
អែ កម្ដើរត្ួ នាទ្ីសំខាន់ម្ៅកនុងគម្រម្ដង Paid Parental Leave ។
នម្ោជិត្របស់អែកអាចម្សែ ើសុំឈប់សរម្ដកការងារម្ដើមបីផ្ែទ ំទរកម្ទ្ើបនឹងម្កើត្
ឬកូ នផ្ដលម្ទ្ើបផ្ត្បានសុក
ំ ន ុ ងម្ពលែមីៗម្នេះ ម្ហើយចង់ដ្ឋក់ពាកយសុំម្ដើមបីទ្ទ្ួ លបាន Parental Leave Pay ឬ
Dad and Partner Pay។
វាអារស័យម្ៅម្លើនម្ិ ោជិត្របស់អែក ម្ដើមបីដ្ឋក់ពាកយសុំ Parental Leave Pay តាមរយៈម្យើង
និងចរចារអំពីការម្រៀបចំការឈប់សរម្ដកជាមួ យអែ ក ។ ម្ដើមបីទ្ទ្ួ លបាន Parental Leave Pay
និម្ោជិត្របស់អែក រត្ូវផ្ត្បំម្ពញឱ្យបាននូ វលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យទ ំងអស់។
ម្យើងអាចបង់ Parental Leave Pay ម្ដ្ឋយផ្ទាល់ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែក ។ របសិនម្បើអែករត្ូវផ្ត្ផ្ដល់
Parental Leave Pay ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្ ម្នាេះម្យើងនឹងរបាប់ឱ្យអែ កដឹង។ ម្យើងក៏នង
ឹ ផ្ដល់ឱ្យអែ កនូ វមូ លនិ្ិ
Parental Leave Pay ផ្ងផ្ដរ ម្ដើមបីបង់ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែក។
អែ កនឹងរត្ូវរត្ូវផ្ដល់ Parental Leave Pay ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្ផ្ដល៖
• ម្ដនទរកម្ទ្ើបផ្ត្ម្កើត្ ឬកូ នផ្ដលបានសុច
ំ ិញ្ចឹមកនុងម្ពលែមីៗ
• បានម្្វ កា
ើ រឱ្យអែ កអស់រយៈម្ពលោ៉ោងម្ោចណាស់ 12 ផ្ខ្ ម្ៅមុនម្ពលកាលបរ ិម្ចឆ ទ្ដនកំម្ណើត្
ឬការសុំកូនចិញ្ចឹមផ្ដលបានរំពឹងទ្ុក
• នឹងជានិម្ោជិត្របស់អែករហូ ត្ដល់ោ៉ោងម្ោចណាស់ម្ៅចុងបញ្ច ប់ដនរយៈម្ពល Paid Parental Leave
• រស់ម្ៅកនុងរបម្ទ្សអូ ស្ត្រាលី
• រំពឹងថាទ្ទ្ួ លបានោ៉ោងម្ោចណាស់ 8 សបាដហ៍ ដន Parental Leave Pay។
អាជីវកមម របស់អែករត្ូវផ្ត្ម្ដន Australian Business Number (ABN) ម្ដើមបីចូលរ ួមជាផ្ផ្ែកដនគម្រម្ដងម្នេះ ។

FPR049KM.1911
PAGE 1 OF 7

KHMER

របសិនម្បើនិម្ោជិត្របស់អែកមិនបំម្ពញម្ៅតាមលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យខាម្លើម្ទ្ ម្នាេះអែ កមិនរត្ូវការផ្ដល់
Parental Leave Pay ម្ទ្។ ម្យើងក៏នង
ឹ បង់របាក់ម្ៅឱ្យពួ កម្គម្ដ្ឋយផ្ទាល់។ ម្ទេះបីោ៉ោងណាក៏ម្ដ្ឋយ
របសិនម្បើអែកទ ំងពីរយល់រពម អែ កម្ៅផ្ត្អាចម្រជើសម្រ ើសម្ដើមបីផ្ដល់វាម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែកបាន ។
អែ កមិនចាំរត្ូវផ្ត្ផ្ដល់ Parental Leave Pay ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែក
ម្ៅមុនម្ពលអែ កទ្ទ្ួ លបានមូ លនិ្ិពម្ី យើងម្ទ្។
អែ កមិនចាំរត្ូវផ្ត្ផ្ដល់ Dad and Partner Pay ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែកម្ទ្។
អែ ករគ្នន់ផ្ត្រត្ូវការដឹងថានិម្ោជិត្របស់អែកអាចម្សែ ស
ើ ុំអែកឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនម្ដនការបង់របាក់
ដូ ម្ចែ េះពួ កម្គអាចទ្ទ្ួ លការឈប់សរម្ដកម្នេះបាន។ ម្យើងនឹងវាយត្ដមា ការទមទររបស់ពួកម្គ និងបង់ Dad
and Partner Pay ម្ៅឱ្យពួ កម្គម្ដ្ឋយផ្ទាល់ របសិនម្បើពួកម្គម្ដនសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ ល។

ការនិោយជាមួ យនិម្ោជិតរបស់អនកអំពីការឈប់សរោកពីការងារកនុង
នាមជាឪពុកោាយម្ែើមបីដថ្ទំកូន
របសិនម្បើនិម្ោជិត្របស់អែករំពង
ឹ ថា ឬកំពង
ុ សុំកូនចិញ្ចឹម
សូ មនិោយម្ៅកាន់ពួកម្គជាមុនអំពីផ្ផ្នការរបស់ពួកម្គ។
របធានបទ្មួ យចំនួនផ្ដលនឹងម្ដនគឺ៖
• ការឈប់សរម្ដកផ្ដលម្ដន និងរម្បៀបផ្ដលការឈប់សរម្ដកអាចម្្វ បា
ើ នម្ៅម្ពលរពមគ្នែនឹង Parental
Leave Pay (ឧទហរណ៍ ការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយម្ដនការបង់របាក់ ឬម្ដ្ឋយគ្នមនការបង់របាក់)
• ម្ៅម្ពលណានិម្ោជិត្របស់អែកចង់ចាប់ម្ផ្ដើមការឈប់សរម្ដករបស់ពួកម្គ
និងម្ៅម្ពលណាពួ កម្គរំពង
ឹ ថារត្ឡប់មកម្្វ ើការវ ិញ
• រម្បៀបផ្ដលពួ កម្គចង់រគប់រគងការរត្ឡប់មកម្្វ កា
ើ រវ ិញរបស់ពួកម្គ (ឧទហរណ៍
ការរត្ឡប់មកម្្វ ើការវ ិញម្រៅម្ម្ដ៉ោង)
• ព័ត្៌ម្ដនផ្ដលនិម្ោជិត្របស់អែករត្ូវការ ម្ដើមបីផ្ដល់ឱ្យម្យើងអំពីអាជីវកមម របស់អែក
ម្ពលណាពួ កម្គដ្ឋក់ពាកយសុំទមទរសរម្ដប់ Parental Leave Pay។

ផលប៉ះពាល់ម្លើសទ
ិ ធ ិទទួ លបានការឈប់សរោកពីការងារ
គម្រម្ដងម្នេះមិនផ្ដល់ឱ្យនិម្ោជិត្របស់អែកនូ វសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានម្ដើមបីឈប់ពីការងារម្នាេះម្ទ្។
ពួ កម្គរត្ូវផ្ត្ចរចារពីការម្រៀបចំការឈប់សរម្ដកជាមួ យអែ ក។ Parental Leave Pay ឬ Dad and Partner
Pay របស់និម្ោជិត្របស់អែកមិនផ្ទាស់បដ ូរម្លើសទ្
ិ ធ ិទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកផ្ដលម្ដនររប់របស់ពួកម្គម្ទ្។
និម្ោជិត្ម្្វ ើការរយៈម្ពលយូររបស់អែកអាចទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនម្ដនការបង់របាក់កនុងនា
មជាឪពុកម្ដដយបានជាអបបបរម្ដ 12 ផ្ខ្ ម្ៅម្រកាមចាប់ Fair Work Act 2009។
ពួ កម្គក៏អាចម្សែ ស
ើ ុំបផ្នែ មការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនការបង់របាក់ 12
ផ្ខ្ម្ទ្ៀត្ពីម្លើការសុំឈប់សរម្ដកម្នេះ។
និម្ោជិត្ម្្វ ើការរយៈម្ពលយូរគឺជាអែ កផ្ដលបានម្្វ ើការសរម្ដប់អាជីវកមម របស់អែកអស់រយៈម្ពល 12 ផ្ខ្
ឬម្រចើនជាងម្នេះ។
របសិនម្បើនិម្ោជិត្របស់អែកជាផ្ផ្ែកដនគួ រសករមួ យ
ម្នាេះអែ កទ ំងពីរអាចទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនម្ដនការបង់របាក់កនុងនាមជាឪពុកម្ដដយសែ ិត្
ម្ៅម្រកាម National Employment Standards (សដ ង់ដ្ឋរការងារថាែក់ជាត្ិ)។ ម្ៅកនុងករណីទ ំងម្នេះ
ម្ដនសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ លបានជាអបបបរម្ដម្ផ្េងម្ទ្ៀត្ផ្ដលអែ ករត្ូវការដឹង។
ឧទរហណ៍ ពួ កម្គអាចទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនម្ដនការបង់របាក់រហូ ត្ដល់ 3
សបាដហ៍កនុងម្ពលជាមួ យគ្នែ គឺម្រកាយពីកម្ំ ណើត្ ឬការសុក
ំ ូ នភ្លាម។ របសិនម្បើអែកយល់រពម
ពួ កម្គអាចទ្ទ្ួ លបានការឈប់សរម្ដកម្នេះម្ៅម្ពលណាមួ យម្ៅកនុង 6 សបាដហ៍ដំបូង ម្រកាយពីកំម្ណើត្
ឬការសុំកូន។ ពួ កម្គក៏អាចយកការឈប់សរម្ដកម្ដ្ឋយមិនម្ដនការបង់របាក់បាន 24 ផ្ខ្
កនុងចំម្ណាមការឈប់សរម្ដកទ ំងម្នាេះ។
អែ កមិនអាចបដិម្ស្សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានចំម្ពាេះម្ដត្ុភ្លពផ្ដលម្ដនការបង់របាក់
ឬការឈប់សរម្ដកពីការងារកនុងនាមជាឪពុកម្ដដយម្ទ្ របសិនម្បើវាជាផ្ផ្ែកមួ យដនកិចចរពមម្រពៀង
ឬចាប់ឧសាហកមម ។ ការម្នេះអនុវត្ា សរម្ដប់រយៈម្ពលទ ំងមូ លដនកិចចរពមម្រពៀង ឬចាប់។
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សូ មម្ៅកាន់ fairwork.gov.au ឬម្ៅទ្ូ រសពា ម្ៅ Fair Work Ombudsman តាមម្លខ្ 131 394
សរម្ដប់ពត្
័ ៌ម្ដនបនផ្ែមអំពី៖
• សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានកនុងការងារ
• កាត្ពវ កច
ិ ច ម្ៅកផ្នា ងម្្វ ើការ
• ចាប់ Fair Work Act 2009
• ត្ួ នាទ្ីរបស់ Fair Work Ombudsman.

រម្បៀបដែលម្យើងនឹងបង់របាក់ឱ្យអន ក
មិនចាំបាច់រត្ូវផ្ត្ផ្ដល់ឱ្យ Parental Leave Pay ម្ៅមុនម្ពលអែ កទ្ទ្ួ លបានមូ លនិ្ិពម្ី យើងម្ទ្។
ម្យើងនឹងម្ផ្ារមូ លនិ្ិម្ៅកនុងគណនី្នាគ្នរផ្ដលបានផ្ត្ងតាំងរបស់អែក
ម្ៅមុនវដា បង់របាក់្មម តាដននិម្ោជិត្របស់អែកចប់។

ការចុ៉ះម្្ម៉ះអាជវី កមម របស់អនក
ម្ដើមបីជាផ្ផ្ែកដនគម្រម្ដង Paid Parental Leave អែ ករត្ូវការចុេះម្្មេះអាជីវកមម របស់អែកជាមួ យម្យើង។
អែ កអាចម្រជើសម្រ ើសម្ដើមបីផ្ដល់ Parental Leave Pay ម្ៅឱ្យនិម្ោជិត្ណាផ្ដលអែ កមិនរត្ូវការផ្ដល់វា។
អែ ករត្ូវការម្្វ ើដូចម្នេះម្ៅមុនម្ពលពួ កម្គដ្ឋក់បញ្ជន
ូ ការទមទររបស់ពួកម្គមកកាន់ម្យើង។
រម្បៀងងាយរសួ លបំផ្ត្
ុ ម្ដើមបីចុេះម្្មេះសរម្ដប់គម្រម្ដង Paid Parental Leave
គឺចូលម្ៅកនុងម្សវាកមម ម្ៅម្លើអន
ុី ្ឺណិត្របស់ម្យើងសរម្ដប់អាជីវកមម នានា។
របសិនម្បើអែកម្រជើសម្រ ើសមិនម្របើរបាស់ម្សវាកមម ម្ៅម្លើអុីន្ឺណិត្របស់ម្យើងម្ទ្
ឬអែ កមិនម្ដនការម្របើរបាស់អន
ុី ្ឺណិត្ម្ទ្
អែ កក៏អាចុេះម្្មេះតាមរយៈការម្ៅទ្ូ រសពា មកម្យើងជាភ្លរអង់ម្គា សតាមម្លខ្ 131 158។

រម្បៀបដែលគម្រោងម្ន៉ះជួយអាជីវកមម របស់អនក និងឪពុកោាយ
គម្រម្ដង Paid Parental Leave ជួ យអែ ក៖
• រកាទ្ុកបុគគលិកផ្ដលម្ដនត្ដមា និងម្ដនជំនាញ
ម្ដ្ឋយម្លើកទ្ឹកចិត្ាពួកម្គបនា ទក់ទ្ងជាមួ យកផ្នា ងម្្វ ើការរបស់អែក
ម្ៅម្ពលពួ កម្គកាាយជាឪពុកម្ដដយ
• បម្ងា ើត្កផ្នា ងម្្វ ើការមួ យម្ដនលកខ ណៈសមរសបសរម្ដប់រគួ ររ ម្ដ្ឋយមិនចាំបាច់ម្ដនមូ លនិ្ិ Parental
Leave Pay របស់អែកខ្ល ួនឯង
• បម្ងា ើនការចូ លរ ួមកនុងកម្ដាំងពលកមម សរម្ដប់ឪពុកម្ដដយែមីម្ថាមងកនុងរយៈម្ពលយូរ។

គម្រោងម្ន៉ះជួយឪពុកោាយតាមរយៈ៖
• ផ្ដល់ឱ្យពួ កម្គនូ វជំនួយផ្ផ្ែកហិញ្ញវត្ថុ ម្ៅម្ពលពួ កម្គឈប់សរម្ដកពីការងារម្ដើមបីផ្ែទ ំកូ នែមី
• ម្លើកកមព សស
់ មភ្លពរវាងបុរស និងស្ត្សាី និងត្ុលយភ្លពរវាងការងារ និងជិ វ ិត្រគួ ររ។

សរោប់ព័ត៌ោនបដនែ ម
• ចូ លម្ៅ humanservices.gov.au/pplemployers សរម្ដប់ព័ត្ម្ដ
៌ នបផ្នែ មជាភ្លរអង់ម្គា ស
• ចូ លម្ៅ humanservices.gov.au/yourlanguage ផ្ដលអែ កអាចអាន រដប់
ឬម្មើលព័ត្ម្ដ
៌ នជាភ្លររបស់អែក
• ម្ៅទ្ូ រសពា ម្ៅម្លខ្ 131 202 ម្ដើមបីនិោយជាមួ យម្យើងជាភ្លររបស់អែកអំពីការបង់របាក់
និងម្សវាកមម Centrelink
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• ម្ៅទ្ូ រសពា ម្ៅម្លខ្ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមម្លខ្ 131 450
ម្ដើមបីនោ
ិ យជាមួ យម្យើងជាភ្លររបស់អែកអំពីការបង់របាក់ និងម្សវាកមម Medicare និង Child
Support
• ចូ លទ្សេនាមជឈមណឌលម្សវាកមម ។
ចំណំ៖ ការម្ៅទ្ូ រសពា ពីម្លខ្ទ្ូ រសពា ផ្ាេះរបស់អែកម្ៅកាន់ម្លខ្ ‘13’ ពីកផ្នា ងណាមួ យម្ៅកនុងរបម្ទ្ស
អូ ស្ត្រាលីគឺរត្ូវបានគិត្ដែាតាមអរតាម្ែរ។ អរតាម្នាេះអាចផ្របរបួ លពីត្ដមា ដនការម្ៅទ្ូ រសពា តាមមូ លដ្ឋាន
ម្ហើយក៏អាចផ្របរបួ លកនុងចំម្ណាមរក ុមហន
ុ ផ្ដល់ម្សវាទ្ូ រសពា ផ្ងផ្ដរ។ ការម្ៅទ្ូ រសពា ម្ៅម្លខ្ ‘1800’
ពីទ្ូរសពា ផ្ាេះរបស់អែកគឺឥត្គិត្ដែា។ ការម្ៅទ្ូ រសពា ពីទ្ូរសពា រធារណៈ និងទ្ូ រសពា ដដ
អាចរត្ូវបានគិត្ម្ម្ដ៉ោង ម្ហើយរត្ូវបានគិត្ដែាតាមអរតាកាន់ផ្ត្ខ្ព ស់។

ការរបកាសមិនទទួ លខុសរតូវ
ព័ត្៌ម្ដនផ្ដលម្ដនម្ៅកនុងការម្បាេះពុមពផ្ាយម្នេះ
ម្ដនម្គ្នលបំណងផ្ត្ជាការផ្ណនាំប៉ោុម្ណា
ណ េះទក់ទ្ងនឹងការបង់របាក់ និងម្សវាកមម ។
ជាការទ្ទ្ួ លខ្ុសរត្ូវរបស់អែក ម្ដើមបីសម្រមចចិត្ា
របសិនម្បើអែករបាថាែចង់ដ្ឋក់ពាកយសុម្ំ ដើមបីទ្ទ្ួ លបានការបង់របាក់ និងម្ដើមបីម្្វ កា
ើ រដ្ឋក់ពាកយសុំ
ទក់ទ្ងនឹងកាលៈម្ទ្សៈពិម្សសរបស់អែក។

PAGE 4 OF 7

Department of Human Services

ENGLISH

The Paid Parental Leave scheme: Information for
employers about new parents on leave from work
The Australian Government gives financial support to eligible parents through the Paid Parental
Leave scheme. This helps parents take time off work to care for a newborn or recently adopted
child.
This scheme has 2 payments for working parents:
• Parental Leave Pay
• Dad and Partner Pay.
Parental Leave Pay is for the child’s primary carer. Parents can get up to 18 weeks’ paid leave. If
needed, we will pay the Parental Leave Pay funds to you to pass onto your employee. Sometimes
we will pay them directly.
Dad and Partner Pay is for working dads or partners, including adopting parents and same-sex
couples. They can get up to 2 weeks’ payment. We pay Dad and Partner Pay directly to
employees.
Parental Leave Pay and Dad and Partner Pay are available to eligible full time, part time, casual,
seasonal, contract and self employed workers.
An employee may still get these payments if there is a stillbirth or infant death.

Your role in the scheme
You play an important role in the Paid Parental Leave scheme.
Your employee may ask to take leave to care for a newborn or recently adopted child, and want to
apply for Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay.
It is up to your employee to apply for Parental Leave Pay through us and negotiate leave
arrangements with you. To get Parental Leave Pay, your employee must meet all criteria.
We may pay Parental Leave Pay directly to your employee. If you have to give Parental Leave Pay
to an employee, we will let you know. We will also give you the Parental Leave Pay funds to pay
your employee.
You will need to give Parental Leave Pay to an employee who:
• has a newborn or recently adopted child
• has worked for you for at least 12 months before the expected date of birth or adoption
• will be your employee until at least the end of their Paid Parental Leave period
• lives in Australia
• is expected to get at least 8 weeks of Parental Leave Pay.
Your business must have an Australian Business Number (ABN) to be part of the scheme.
If your employee does not meet the above criteria, you do not need to give Parental Leave Pay.
We will pay them directly. However, if you both agree, you can still choose to give it to your
employee.
You do not have to give Parental Leave Pay to your employee before you get the funds from us.
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You do not have to give Dad and Partner Pay to your employee. You just need to know that your
employee may ask you about taking unpaid leave so they can get it. We will assess their claim and
pay them Dad and Partner Pay directly if they are eligible.

Talking to your employee about parental leave
If your employee is expecting or adopting a child, talk to them early about their plans.
Some topics to cover are:
•

what leave is available and how it might be taken at the same time as Parental Leave Pay (for
example, paid or unpaid leave)

•

when your employee would like to start their leave and when they expect to return to work

•

how they would like to manage their return to work (for example, returning part time)

•

information your employee needs to give us about your business, when they lodge a claim for
Parental Leave Pay.

Effect on leave entitlements
The scheme does not give your employees an entitlement to leave. They must negotiate leave
arrangements with you. Your employee’s Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay does not
change any of their existing leave entitlements.
Your long term employees can get a minimum of 12 months unpaid parental leave under the Fair
Work Act 2009. They can also ask for an additional 12 months unpaid leave on top of this. A long
term employee is someone who has worked for your business for 12 months or more.
If your employee is part of a couple, both may get unpaid parental leave under the National
Employment Standards. In these cases, there are other minimum entitlements you need to be
aware of.
For example, they can take up to 3 weeks of unpaid leave at the same time, immediately after the
birth or adoption. If you agree, they can take it any time in the first 6 weeks after the birth or
adoption. They can also take 24 months unpaid parental leave between them.
You cannot deny entitlement to paid maternity or parental leave if it is part of an industrial
agreement or law. This applies for the life of the agreement or law.
Go to fairwork.gov.au or call the Fair Work Ombudsman on 131 394 for information about:
• employment entitlements
• workplace obligations
• the Fair Work Act 2009
• the role of the Fair Work Ombudsman.

How we will pay you
You do not have to give Parental Leave Pay before you get the funds from us. We will transfer
funds into your nominated bank account before your employee’s usual pay cycle cut off.

Registering your business
To be part of the Paid Parental Leave scheme, you need to register your business with us. You
can opt in to give Parental Leave Pay to employees you do not need to give it to. You need to do
this before they submit their claim to us.
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The easiest way to register for the Paid Parental Leave scheme is by logging on to our online
services for businesses. If you choose not to use our online services or you do not have access to
the internet, you can also register by calling us in English on 131 158.

How the scheme helps your business and parents
The Paid Parental Leave scheme helps you:
• keep valuable and skilled staff by encouraging them to stay connected with your workplace
when they become parents
• create a family friendly workplace without having to fund Parental Leave Pay yourself
• increase workforce participation for new parents in the long-term.

The scheme helps parents by:
• giving them financial help while they take time off work to care for a new child
• promoting equality between men and women and balance between work and family life.

For more information
• go to humanservices.gov.au/pplemployers 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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