BURMESE

Paid Parental Leave (လုပခ
္ ျဖင့္ မိဘ ခြင့)္ အစီအစဥ္ အလုပမ
္ ွ ခြင့သ
္ မြ ြားေနသည့္ မိဘ လက္သစ္မ္မြား ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍
အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ္မြားအတြက္ သတင္ြားအခ္က္အလက္မ္မြား
ၾသစေၾတြားလ္ႏိုင္ငံ အစိုြားရသည္ ခံစမြားထက
ို ္ေသမ မိဘမ္မြားကို Paid Parental Leave (လုပ္ချဖင့္ မိဘ ခြင့)္
အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ေငြေၾကြား အကူအညီကို ေပြားပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေမြြားကင္ြားစ ကေလြား သိ႔မ
ု ဟုတ္
မၾကမေသြားမီက ေမြြားစမြားထမြားသည့္ကေလြားကို ၾကည့္ရႈေစမင့္ေရွမက္ရန္အတြက္ မိဘမ္မြားအမြား အလုပမ
္ ွနမြားရန္
အေထမက္အကူျပဳပါသည္။
ဤအစီအစဥ္၌ အလုပလ
္ ုပက
္ ိုငလ
္ ္က္ရွိေသမ မိဘမ္မြားအတြက္ ေပြားေငြ 2 မ္ဳိြားရွိပါသည္။
 Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ)
 Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ)။
Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) မွမ ကေလြား၏ အဓိက ေစမင့္ေရွမက္သူအတြက္ ျဖစ္သည္။
မိဘမ္မြားသည္ လုပ္ချဖင့္ ခြင့္ကို ရက္သတၱပတ္ 18 ပတ္အထိ ရရွိႏိုင္သည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လ္ွ င္ Parental
Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ေငြေၾကြားကို သင့္အလုပသ
္ မမြားထသ
ံ ႔ို လက္ဆင့္ကမ္ြားေပြားရန္ သင့္အမြား ကြ္ႏ္ုပ္တ႔ို
ေပြားပါမည္။ တစ္ခါတစ္ခါရံ၌ ကြ္ႏု္ပ္တ႔ို သူတ႔အ
ို မြား တိက
ု ္ရက
ို ္ ေပြားပါမည္။
Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) မွမ ေမြြားစမြားဖခင္မ္မြားႏွင့္ လိငတ
္ ူ စံုတမ
ြြဲ ္မြား အပါအဝင္
အလုပ္လပ
ု ္ကိုငလ
္ ္က္ရေ
ွိ သမ ဖခင္မ္မြား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၾကင္ေဖမ္မ္မြားအတြက္ ျဖစ္သည္။ သူတ႔သ
ို ည္ ေပြားေငြကို
ရက္သတၱပတ္ 2 ပတ္ အထိ ရရွိႏိုင္သည္။ Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) ကို
အလုပ္သမမြားမ္မြားအမြား ကြ္ႏု္ပ္တ႔ို တိက
ု ္ရက
ို ္ ေပြားပါသည္။
Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ႏွင့္ Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) ကို
ခံစမြားထိုက္ေသမ အခ္ိန္ျပည့္၊ အခ္ိန္ပိုင္ြား၊ က္ဘမ္ြား၊ ရမသီအလိက
ု ္၊ ကန္ထရိုကအ
္ လုပႏ
္ ွင့္ ကိယ
ု ္ပင
ို ္လပ
ု ္
အလုပ္သမမြားမ္မြား ရရွႏ
ိ ုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ ကေလြား အေသေမြြားဖြမြားလွ္င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေမြြားကင္ြားစ၌ေသဆံုြားလွ္င္ အလုပသ
္ မမြားတစ္ဦြားသည္
ဤေပြားေငြမ္မြားကို ရႏုိင္ေကမင္ြား ရႏိုင္ပါေသြားသည္။

အစီအစဥ္တင
ြ ္ သင္၏ အခန္ြားက႑
သင္သည္ Paid Parental Leave (လုပ္ချဖင့္ မိဘ ခြင့)္ အစီအစဥ္၌ အေရြားပါသည့္ အခန္ြားက႑တြင္
ရပ္တည္ပါသည္။
သင့္ အလုပသ
္ မမြားသည္ ေမြြားကင္ြားစ ကေလြားအမြား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မၾကမေသြားမီက ေမြြားစမြားလက
ို ္သည့္ကေလြားအမြား
ေစမင့္ေရွမက္ရန္ အတြက္ ခြင့္ေလွ္မက္ထမြားရန္ ေမြားျမန္ြားႏိုင္ၿပီြား Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) သိ႔မ
ု ဟုတ္
Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) ကို ေလွ္မက္ထမြားလိုမည္။
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Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို ကြ္ႏ္ုပ္တ႔မ
ို ွ တစ္ဆင့္ ေလွ္မက္ထမြားရန္မမွ သင့္ အလုပသ
္ မမြားအေပၚ
မူတည္ၿပီြား ခြင့္ အစီအမံမ္မြားကို သင္ႏွင့္ ညွိႏိုင
ႈ ္ြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကိုရရွိရန္
သင့္ အလုပသ
္ မမြားသည္ သတ္မတ
ွ ္ခ္က္အမြားလုြားံ ႏွင့္ကက
ို ည
္ ီရမည္။
ကြ္ႏ္ုပ္တ႔ို Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို သင့္အလုပ္သမမြားအမြား တိက
ု ရ
္ ိုက္ေပြားႏုိင္ေကမင္ြား
ေပြားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို သင့္အလုပသ
္ မမြားသ႔ို
ေပြားရမည္ဆလ
ို ွ္င္ ကြ္ႏ္ုပ္တို႔ သင့္အမြား အသိေပြားပါမည္။ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ)
ေငြေၾကြားကလ
ို ည္ြား သင့္အလုပ္သမမြားထသ
ံ ႔ို လက္ဆင့္ကမ္ြားေပြားရန္ သင့္အမြား ကြ္ႏ္ုပ္တ႔ို ေပြားပါမည္။
သင္သည္ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို ေအမက္ပါအလုပ္သမမြားတစ္ဦြားထံ ေပြားရန္လအ
ို ပ္မည္ ေမြြားကင္ြားစကေလြား ေမြြားဖြမြားသည့္ အလုပသ
္ မမြား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မၾကမေသြားမီက ကေလြားေမြြားစမြားသည့္ အလုပသ
္ မမြား
 ခန္မ
႔ န
ွ ြား္ ထမြားသည့္ ကေလြားေမြြားသည္ေ
့ န႔ရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလြားေမြြားစမြားသည့္ေန႔ရက္ မတိုငမ
္ ီ အနည္ြားဆုြားံ 12
လ သင့္အတြက္ အလုပလ
္ ုပေ
္ ပြားလ္က္ရွိေသမ အလုပ္သမမြား
 အနည္ြားဆုြားံ အမြားျဖင့္ Paid Parental Leave (လုပ္ချဖင့္ မိဘ ခြင့)္ ကမလ ဆံုြားခန္ြားတိုငေ
္ ရမက္သည္အထိ သင့္
အလုပ္သမမြားျဖစ္ေနလိမ့မ
္ ည္ျဖစ္သည့္ အလုပသ
္ မမြား
 ၾသစေၾတြားလ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုငလ
္ ္က္ရသ
ွိ ည့္ အလုပ္သမမြား
 Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို အနည္ြားဆုြားံ ရက္သတၱပတ္ 8 ပတ္ ရရွိရန္ ေမွ္မ္လင့္ေနသည့္
အလုပ္သမမြား။
အဆိပ
ု ါ အစီအစဥ္ႏွင့္အက္ဳံြားဝင္ေစရန္ သင့္ စီြားပမြ ြားလုပ္ငန္ြားတြင္ Australian Business Number (ABN)
(ၾသစေၾတြားလ္န္ြား စီြားပြမြားလုပင
္ န္ြား နံပါတ္) ရွိရမည္။
အကယ္၍ သင့္အလုပ္သမမြားသည္ အထက္ပါ သတ္မတ
ွ ခ
္ ္က္မ္မြားႏွင့္ မကိုက္ညလ
ီ ွ္င္ သင္ Parental Leave Pay
(မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို ေပြားရန္မလိအ
ု ပ္ပါ။ ကြ္ႏု္ပ္တ႔ို သူတ႔အ
ို မြား တိက
ု ္ရက
ို ္ ေပြားပါမည္။ သို႔ေသမ္လည္ြား အကယ္၍
သင္တ႔ို ႏွစ္ဦြားႏွစ္ဖက္လုြားံ သေဘမတူလွ္င္ သင့္အေနျဖင့္ သင့္အလုပ္သမမြားအမြား ေပြားရန္ ေရြြားခ္ယ္ႏိုင္ပါေသြားသည္။
သင္ ကြ္ႏု္ပ္တ႔ထ
ို ံမွ ေငြေၾကြား မရရွိမီ သင္သည္ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို
သင့္အလုပ္သမမြားအမြား ေပြားရမည္ မဟုတပ
္ ါ။
Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) ကို သင့္အလုပ္သမမြားအမြား ေပြားရန္ သင္ မလိုအပ္ပါ။
သင့္အလုပ္သမမြားသည္ လုပခ
္ မြဲ့ ခြင့က
္ ို ယူရန္အေၾကမင္ြား သင့္အမြား ေမြားျမန္ြားႏိုင္ေၾကမင္ြား သင္
သိရထ
ွိ မြားရန္လအ
ို ပ္သည္ ထုိ႔ေၾကမင့္ သူတ႔ို ရရွိႏုိင္သည္။ ကြ္ႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္ သူတ႔၏
ို ေတမင္ြားခံခ္က္ကို
စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီြား အကယ္၍ သူတ႔ို ခံစမြားထက
ို လ
္ ွ္င္ Dad and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) ကို
သူတ႔အ
ို မြား တိုကရ
္ ိုကေ
္ ပြားပါမည္။

မိဘ ခြင့္ အေၾကမင္ြား သင့္ အလုပသ
္ မမြားအမြား ေျပမဆိျု ခင္ြား
အကယ္၍ သင့္အလုပ္သမမြားသည္ ကေလြား ေမြြားဖြမြားရန္ရလ
ွိ ွ္င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလြား ေမြြားစမြားရန္ရလ
ွိ ွ္င္ သူတ႔၏
ို
အစီအစဥ္မ္မြားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစမစီြားစြမ သူတ႔ႏ
ို ွင့ေ
္ ျပမဆိုပါ။
ေျပမဆိရ
ု မည့္ အေၾကမင္ြားအရမေခါင္ြားစဥ္ အခ္ဳိ႕မွမ-
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မည္သည့္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေၾကမင္ြား ႏွင့္ ၎ခြင့က
္ ို Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ယူသည့္
တစ္ခ္ိန္တည္ြားတင
ြ ္ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ရ
ို ယူႏိုင္ေၾကမင္ြား (ဥပမမ၊ လုပ္ချဖင့္ ခြင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ခမ့ြဲ ခြင့)္



သင့္အလုပ္သမမြားသည္ မည္သည့္အခ္ိန္၌ သူတ႔၏
ို ခြင့က
္ ို စတင္ယလ
ူ ိေ
ု ၾကမင္ြား ႏွင့္ အလုပသ
္ ႔ို
မည့္သည့္အခ္ိန္ ျပန္ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကမင္ြား



သူတ႔ို အလုပျ္ ပန္ဝင္မည့္ကိစၥကို သူတ႔ို မည္သ႔စ
ို ီမံလိုေၾကမင္ြား (ဥပမမ၊ အခ္ိနပ
္ ိုင္ြားအလုပ္ျဖင့္
အလုပ္ျပန္ဝင္ျခင္ြား)



သူတ႔ို Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို ေလွ္မက္သည့္အခါ သင္၏ စီြားပြမြားလုပ္ငန္ြားႏွင့္ပတ္သက္၍
သင့္ အလုပသ
္ မမြားက ကြ္ႏု္ပတ
္ ႔အ
ို မြား ေပြားရန္လအ
ို ပ္သည့္ သတင္ြားအခ္က္အလက္မ္မြား

ခြင့္ ခံစမြားခင
ြ ့မ
္ ္မြားအေပၚ သက္ေရမက္မႈ
အစီအစဥ္သည္ သင့္အလုပသ
္ မမြားမ္မြားအမြား ခြင့္ ရပိုင္ခြင့က
္ ို ေပြားသည္ မဟုတ္ပါ။ သူတ႔သ
ို ည္ သင္ႏွင့္ ခြင့္
အစီအမံမ္မြားကို ညွိႏိႈင္ြားရမည္။ သင့္ အလုပသ
္ မမြား၏ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) သိ႔မ
ု ဟုတ္ Dad
and Partner Pay (ဖခင္ ႏွင့္ ၾကင္ေဖမ္ ေပြားေငြ) သည္ သူတ႔၏
ို ရွိရင္ြားစြြဲ ခြင့္ ရပိုင္ခြင့မ
္ ္မြား တစ္ခုခက
ု ို
ေျပမင္ြားလသ
ြဲ ည္ မဟုတ္ပါ။
သင္၏ ႏွစ္ရွည္ၾကမ အလုပသ
္ မမြားမ္မြားသည္ Fair Work Act 2009 (သမနမမွ္တေရြား အလုပ္ အက္ဥပေဒ 2009

ခုႏစ
ွ ္) အရ လုပ္ခမြဲ့ မိဘ ခြင့က
္ ို အနည္ြားဆုြားံ 12 လ ရႏုိငသ
္ ည္။ ဤခြင့က
္ ို ထပ္ဆင့္၍ သူတ႔သ
ို ည္ လုပ္ခမြဲ့ခြင့္
ေနမက္ထပ္ 12 လလည္ြား ေတမင္ြားဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ရည
ွ ္ၾကမ အလုပသ
္ မမြားတစ္ဦြားဆသ
ို ည္မွမ သင့္
စီြားပြမြားလုပ္ငန္ြားတင
ြ ္ 12 လ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိ၍
ု အလုပ္လပ
ု က
္ ိုငလ
္ ္က္ရသ
ွိ ူ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင့္ အလုပသ
္ မမြားသည္ စံုတမ
ြြဲ ွတစ္ဦြားျဖစ္လွ္င္ ႏွစ္ေယမက္လုြားံ သည္ National Employment
Standards (အမ္ဳိြားသမြား အလုပအ
္ ကိင
ု ္ စံႏႈနြား္ မ္မြား) အရ လုပ္ခမြဲ့ မိဘ ခြင့က
္ ို ရႏိုင္ေကမင္ြား ရႏုိင္ပါသည္။ ဤကိစၥ၌
သင္ သိရထ
ွိ မြားရန္ လိအ
ု ပ္သည့္ အျခမြားေသမ အနည္ြားဆုြားံ ရပိုင္ခင
ြ ့မ
္ ္မြား ရွိပါသည္။
ဥပမမ၊ သူတိ႔သ
ု ည္ ကေလြားေမြြားဖြမြားၿပီြား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလြား ေမြြားစမြားၿပီြား ခ္က္ခ္င္ြား တစ္ခ္ိနတ
္ ည္ြားတြင္ လုပခ
္ မြဲ့ခြင့က
္ ို
ရက္သတၱပတ္ 3 ပတ္အထိ ယူႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္ သေဘမတူလွ္င္ သူတ႔သ
ို ည္ ကေလြားေမြြားဖြမြားၿပီြားေနမက္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလြား ေမြြားစမြားၿပီြားေနမက္ ပထမ 6 ပတ္တင
ြ ္ အခ္ိန္မေရြြား ယူႏိုင္ပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္
သူတ႔တ
ို စ္ေယမက္ႏွင့္ တစ္ေယမက္အၾကမြားတင
ြ ္ လုပ္ခမြဲ့ မိဘ ခြင့္ 24 လကိလ
ု ည္ြား ယူႏုိင္ပါသည္။
သင္သည္ လုပ္ချဖင့္ မီြားဖြမြားခင
ြ ့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိဘ ခြင့က
္ ို အကယ္၍ ၎မွမ လုပ္ငန္ြားက႑ သေဘမတူညီခ္က္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒ၏ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပိုငြား္ ျဖစ္လွ္င္ ျငင္ြားဆ၍
ို မရႏိုင္ပါ။ ၎မွမ သေဘမတူညီခ္က္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒ
အမဏမတည္သေရြ႕ သက္ဆိုငသ
္ ည္။
ေအမက္ပါ အေၾကမင္ြားအရမမ္မြားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ္က္အလက္မ္မြားအတြက္ fairwork.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ Fair Work Ombudsman ကိုဖန
ု ္ြား 131 394 ျဖင့္ေခၚပါ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရပိုင္ခြင့မ
္ ္မြား
 လုပ္ငန္ြားခြင္ တမဝန္မ္မြား
 Fair Work Act 2009 (သမနမမွ္တ အလုပ္ အက္ဥပေဒ 2009 ခုႏွစ္)
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 Fair Work Ombudsman ၏ အခန္ြားက႑။

ကြ္ႏု္ပတ
္ ႔ို သင့္အမြား မည္သ႔ို ေငြေၾကြားေပြားမည္
သင္ ကြ္ႏု္ပ္တ႔ထ
ို ံမွ ေငြေၾကြား မရရွမ
ိ ီ သင္သည္ Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို ေပြားရမည္ မဟုတ္ပါ။
ကြ္ႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ ေငြေၾကြားကို သင္ အဆိုျပဳထမြားသည့္ ဘဏ္စမရင္ြားထသ
ြဲ ႔ို သင့္အလုပသ
္ မမြား၏ သမမန္ လုပ္ခေပြားရန္
တြက္ခ္က္သတ္မတ
ွ သ
္ ည့္ ရက္မတိုင္မီ လဲြဲေပြားပါမည္။

သင့္ စီြားပမြ ြားလပ
ု င
္ န္ြားကို မွတပ
္ ုတ
ံ င္ျခင္ြား
Paid Parental Leave (လုပခ
္ ျဖင့္ မိဘ ခြင့)္ အစီအစဥ္တင
ြ ္ အက္ဳံြားဝင္ေစရန္ သင္သည္ သင့္ စီြားပမြ ြားလုပ္ငန္ြားကို
ကြ္ႏ္ုပ္တ႔ႏ
ို ွင့္ မွတ္ပုတ
ံ င္ရန္ လိုအပ္သည္။ သင္သည္ သင္ ေပြားရန္မလိအ
ု ပ္သည့္ အလုပသ
္ မမြားမ္မြားအမြား Parental
Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကိုေပြားရန္ မွတ္ပုတ
ံ င္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ ဤကိစၥကို သူတ႔ို ကြ္ႏ္ုပ္တ႔ထ
ို ံ သူတ႔၏
ို
ေတမင္ြားခံလမဲ ကို မတင္သြင္ြားမီ လုပရ
္ န္လိုအပ္သည္။
Paid Parental Leave (လုပခ
္ ျဖင့္ မိဘ ခြင့)္ အစီအစဥ္ကို မွတ္ပုတ
ံ င္ရန္ အလြယက
္ ဆ
ူ ုြားံ နည္ြားလမ္ြားမမွ
စီြားပြမြားလုပ္ငန္ြားမ္မြား အတြက္ ကြ္ႏ္ုပ္တ႔၏
ို အြနလ
္ ိုငြား္ ဝန္ေဆမင္မႈမ္မြားတြင္ စမရင္ြားသြငြား္ ဝင္ေရမက္ရန္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍သင္ ကြ္ႏ္ုပ္တိ႔၏
ု အြနလ
္ ိင
ု ္ြား ဝန္ေဆမင္မႈမ္မြားကို မသံုြားလလ
ို ွ္င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္တြင္ အင္တမနက္ မရွလ
ိ ွ္င္
သင္သည္ ကြ္ႏ္ုပ္တ႔အ
ို မြား ဖုနြား္ 131 158 ျဖင့္ အဂၤလိပဘ
္ မသမစကမြားျဖင့္ေခၚျခင္ြားအမြားျဖင့္လည္ြား
မွတ္ပုတ
ံ င္ႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္သည္ သင့္ စီြားပမြ ြားလပ
ု င
္ န္ြားႏွင့္ မိဘမ္မြားကို မည္ကသ
ြဲ့ ိ႔ု
အေထမက္အကူျပဳပံု
Paid Parental Leave (လုပခ
္ ျဖင့္ မိဘ ခြင)့္ အစီအစဥ္သည္ သင့္အမြား အေထမက္အကူျပဳသည္မွမ အဖိုြားထက
ို ္တန္ၿပီြား ကြ္မ္ြားက္င္သည့္ ဝန္ထမ္ြားမ္မြားကို သူတ႔ို မိဘမ္မြား ျဖစ္လမသည့္အခါ သင့္ လုပ္ငန္ြားခြင္ႏွင့္
အဆက္အသြယ္ရေ
ွိ နေစရန္ သူတိ႔အ
ု မြား အမြားေပြားအမြားေျမမက္ျပဳျခင္ြားအမြားျဖင့္ ထိန္ြားထမြားရန္
 Parental Leave Pay (မိဘ ခြင့္ ေပြားေငြ) ကို သင္ကယ
ို တ
္ ိုင္ ရန္ပုေ
ံ ငြ ပံ့ပိုြားေပြားထမြားျခင္ြား မရွိေစဘြဲ မိသမြားစု
ယဥ္ပါြားသည့္ အလုပခ
္ ြင္ေနရမ တစ္ခုကို ဖန္တီြားရန္
 ေရရွည္၌ မိဘလက္သစ္မ္မြားအတြက္ အလုပသ
္ မမြားအင္အမြားစတ
ု ြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆမင္ေရြားကို ျမွင့တ
္ င္ေပြားရန္။

အစီအစဥ္သည္ မိသမမ္မြားအမြား အေထမက္အကူျပဳသည္မမွ  ေမြြားကင္ြားစ ကေလြားကို ၾကည့္ရႈေစမင့္ေရွမက္ရန္ အလုပမ
္ ွ သူတ႔ို နမြားေနစဥ္ သူတ႔အ
ို မြား ေငြေရြားေၾကြားေရြား
အကူအညီေပြားျခင္ြား
 အမ္ိဳြားသမြားႏွင့္အမ္ဳိြားသမီြားအၾကမြား ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ မိသမြားစဘ
ု ဝအၾကမြား အရည္အေသြြားကို တိုြားျမင့္ေပြားျခင္ြား။
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ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ လ
ွိ ေ
ို သမ အခ္က္အလက္မ္မြား အတြက္
 အဂၤလိပဘ
္ မသမစကမြားျဖင့္ ပိမ
ု ိုသိရလ
ွိ ိုေသမ အခ္က္အလက္မ္မြားအတြက္
humanservices.gov.au/pplemployers တြင္ ဝင္ေရမက္ၾကည့္ရႈပါ
 humanservices.gov.au/yourlanguage သိ႔ဝ
ု င္ေရမက္ပါ၊ ၄င္ြားတြင္ သင္သည္ အခ္က္အလက္မ္မြားကို သင့္
ဘမသမစကမြားျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္သည္၊ နမြားေထမင္ႏိုင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဗီဒယ
ီ ိုၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
 Centrelink ေထမက္ပံ့ေၾကြားေပြားေငြမ္မြားႏွင့္ဝန္ေဆမင္မႈမ္မြားတ႔ႏ
ို ွင့ပ
္ တ္သက္၍ သင့္ဘမသမစကမြားျဖင့္
ကြ္ႏ္ုပ္တ႔အ
ို မြား ေျပမဆိုရန္ ဖုန္ြား 131 202 ကိုေခၚပါ။
 Medicare ႏွင့္ Child Support ေပြားေငြမ္မြားႏွ င့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ္မြားအေၾကမင္ြားကို သင့္ဘမသမစကမြားျဖင့္
ကြ္ႏု္ပ္တ႔အ
ို မြား ေျပမဆိုရန္ Translating and Interpreting Service (TIS National) ကိုဖုန္ြား 131 450
ျဖင့္ေခၚပါ။
 ဝန္ေဆမင္မႈ စင္တမ တစ္ခသ
ု ႔ို သြမြားေရမက္ပါ။
မွတခ
္ ္က္- ၾသစေၾတြားလ္ႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရမမွမဆို သင့္အိမ္ဖုန္ြားမွ ဖုနြား္ ‘13’ နံပါတ္မ္မြားသ႔ို ေခၚေသမ
ဖုန္ြားေခၚခမ္မြားကို ပံုေသႏႈန္ြားျဖင့္ က္ခံရပါသည္။ အဆိုပါဖုနြား္ ေခၚႏႈန္ြားမွမ ေဒသေျပမက္သင့္ေငြ ကြလ
ြဲ မ
ြြဲ ႈ
ရွိေကမင္ြားရွိႏိုင္ၿပီြား တယ္လဖ
ီ န
ု ္ြားကုမၸဏီ အခ္င္ြားခ္င္ြားတြငလ
္ ည္ြား ကြလ
ြဲ ေ
ြြဲ ကမင္ြား ကြလ
ြဲ ႏ
ြြဲ ိုင္သည္။ သင့္ အိမ္ႀကိဳြားဖုနြား္ မွ
ဖုန္ြားနံပါတ္ ‘1800’ သိ႔ေ
ု ခၚေသမ ဖုန္ြားေခၚျခင္ြားမ္မြားမွမ အခမြဲ့ျဖစ္သည္။ အမ္မြားျပည္သူဖန
ု ္ြားႏွင့္ မိုဘိုငြား္ ဖုန္ြားမ္မြားမွ
ေခၚေသမဖုနြား္ ေခၚျခင္ြားမ္မြားကို အခ္ိန္တိုငြား္ တမထမြားႏိုင္ၿပီြား ပိမ
ု ႀုိ ကီြားျမင့ေ
္ သမ ႏႈန္ြားျဖင့္ က္ခံရႏိုင္သည္။

တမဝန္မယူျငင္ြားဆခ
ို ္က္
ဤထုတျ္ ပန္စမေစမင္ပါ အခ္က္အလက္မ္မြားကို ေထမက္ပံေ
့ ၾကြားေပြားေငြမ္မြားႏွင့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ္မြားအတြက္
လမ္ြားညန
ြ ္တစ္ခု အျဖစ္သမ ရည္ရြယထ
္ မြားပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေထမက္ပံ့ေၾကြားေပြားေငြ ေလွ္မက္ထမြားလိုမလိႏ
ု ွင့္
သင္၏ သီြားျခမြား အေျခအေနမ္မြားအေပၚမူတည္ၿပီြား ေလွ္မက္လဲမတစ္ေစမင္ကို ေလွ္မက္ထမြားလိမ
ု လို ဆံုြားျဖတ္ရန္မမွ
သင္၏တမဝန္ျဖစ္သည္။
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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.

FPR049.1911
PAGE 6 OF 8

ENGLISH

You do not have to give Parental Leave Pay to your employee before you get the funds from us.
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.
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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.
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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