TAMIL

குடும்ப வன்முறை குைித்து நீங்கள்
உறுதிப்படுத்திக்ககொள்ள வவண்டிய விடயங்கள்
குடும்பத்தினரது பொதுகொப்றபப் பற்ைி நீங்கள் கவறைப்பட்டுக்ககொண்டிருந்தொல், எம்மொல்
உங்களுக்கு உதவ இயலும். Child Support, Centrelink அல்ைது Medicare ஆகியவற்றுடன்
நீங்கள் கதொடர்புககொண்டொல், அப்வபொது நீங்கள் நிறனவில் ககொள்ளவவண்டிய விடயங்கள் இங்வக
தரப்பட்டுள்ளன.

1. உங்கறளப் பற்ைிய அறடயொள ஆவணங்கறள உங்களொல் கபை
இயலுமொ?
உங்களுறடய மற்றும் உங்கள் பிள்றளகளுறடய அறடயொள ஆவணங்கள் வவண்டுகமன நொங்கள்
வகட்கக்கூடும். இதில் பின்வருவனவற்றைப் வபொன்ை ஆவணங்கள் உள்ளடங்கைொம்:
•

ஓட்டுனர் / சொரதிப் பத்திரம்

•

பிைப்புச் சொன்று

•

விசொ விபரங்கள்

•

கடவுச்சீட்டு.

இவற்றை உங்களொல் அணுகிப் கபை இயைவில்றை என்ைொலும், எம்மொல் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
எம்முடன் கதொடர்புககொள்ளுங்கள், வவறு வழிகறளப் பற்ைிக் கண்டைிய நொங்கள் உங்களுடன்
வசர்ந்து கசயற்படுவவொம்.

2. உங்களொல் கபை இயலுமொன ககொடுப்பனவுகள் என்ன என்பது
உங்களுக்குத் கதொியுமொ?
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உங்களொல் கபை இயலுமொன ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசறவகள் என்ன என்று பொர்க்க எமது Payment and Service Finder- ஐப் பயன்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு அருகிலுள்ள வசறவகறளக்
கண்டைியவும் நீங்கள் இறதப் பயன்படுத்தைொம். உங்களுறடய மொநிைம் அல்ைது
எல்றைப்பகுதிறயத் கதொிவு கசய்து, ‘குடும்ப வன்முறை’ (family and domestic violence)-க்குச்
கசல்லுங்கள். ஆங்கிைத்திலுள்ள வமைதிகத் தகவல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/paymentfinder இற்குச் கசல்லுங்கள்.

3. உங்கள் சொர்பொக வவறு யொரொவது ஒருவர் எங்கவளொடு
கதொடர்புககொள்கிைொர்களொ?
பின்வரும் சூழ்நிறைகளில், அப்படிப்பட்ட ஏற்பொடுகறள நிறுத்திக்ககொள்ள எம்மொல் உங்களுக்கு
உதவ இயலும்:
•

வவறு யொரொவது ஒருவர் உங்கள் சொர்பொக Centrelink, Medicare அல்ைது Child Support உடன் கதொடர்புககொள்வதற்கொன அனுமதிறய றவத்திருந்தொல்

•

வவறு யொரொவது ஒருவர் உங்களுறடய Centrelink ககொடுப்பனவுகறள வொங்கிக்ககொண்டும்
அவற்றைப் பயன்படுத்திக்ககொண்டும் இருந்தொல்.

மற்ை நபருக்கு இந்த மொற்ைத்றதப் பற்ைித் கதொிவிக்கவவண்டிய வதறவ இருக்குமொ என்பறத நொங்கள்
உங்களுக்குச் கசொல்வவொம்.

4. உங்களுக்வகொ, உங்களுறடய பிள்றளகளுக்வகொ My Health
Record ஒன்று இருக்கிைதொ?
உங்களுறடய அல்ைது உங்கள் பிள்றளயினுறடய My Health Record -இல் உங்கள் விைொசம்
வபொன்ை கதொடர்பு விபரங்கள் இருக்கக்கூடும்.
இதனொல் உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆபத்து வரக்கூடுமொனொல், 1800 723 471 -இல் My Health Record ஐ அறழத்து கதொிவு 1-ஐத் வதர்ந்கதடுங்கள்

5. உங்களுறடய Centrelink ககொடுப்பனறவப் கபறுவதற்கு
நீங்கள் பூர்த்தி கசய்யவவண்டிய வவறு வதறவப்பொடுகள் எதுவும்
உள்ளனவொ?
Centrelink ககொடுப்பனவு ஒன்றைப் கபை ‘பங்வகற்பு’ (participation) அல்ைது ‘பரஸ்பரக்
கடறமப்பொடு’ (mutual obligation) என்ை வதறவப்பொடுகறள நீங்கள் பூர்த்தி கசய்யவவண்டி
இருக்கக்கூடும்.
பின் வரும் தருணங்களில் எம்முடன் அல்ைது உங்களுறடய வசறவ வழங்குனருடன் வபசுங்கள்:
•

ஒரு சந்திப்புவவறளக்கு உங்களொல் வர இயைவில்றை என்ைொல்
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•

உங்களுறடய ‘பங்வகற்பு’ அல்ைது ‘பரஸ்பர கடறமப்பொடு’ வதறவப்பொடுகறள உங்களொல்
பூர்த்தி கசய்ய இயைவில்றை என்ைொல்.

6. எம்மிடம் உள்ள உங்கறளப் பற்ைிய விபரங்கறளப்
புதுப்பித்துவிட்டீர்களொ?
உங்களுக்கொன பொதுகொப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக, Child Support, Centrelink மற்றும் Medicare
ஆகிய வசறவகளிடம் இருக்கும் உங்கறளப் பற்ைிய விபரங்கறளப் புதுப்பித்துக்ககொள்ளுங்கள். இது
ஒரு புதிய தபொல் விைொசமொகவவொ, கதொறைவபசி இைக்கமொகவவொ இருக்கைொம்.
ககொடுப்பனவுகறளயும் எம்மிடமிருந்து வரும் கதொடர்பொடல்கறள நீங்கள் மட்டுவம கபறுகிைீர்கள்
என்பறத உறுதிப்படுத்துவவத இதன் வநொக்கம்.

7. உங்களுறடய கடவுச்கசொற்கள் (passwords)எறதயும் நீங்கள்
மொற்ை வவண்டுமொ?
உங்களுறடய இறணயவழி அல்ைது myGov கணக்குகறள வவறு யொரும் அறடய இயலும் என்ைொல்,
எச்சமயத்திலும் உங்களுறடய கடவுச்கசொற்கறள நீங்கள் மொற்ைிக்ககொள்ளைொம்.
உங்களுறடய பதிவுகளின் பொதுகொப்பிறனப் பற்ைி நீங்கள் கவறைப்பட்டொல், அறத எமக்குத்
கதொிவியுங்கள். உதொரணமொக, உங்களுறடய myGov கணக்கிறன வவறு யொரும்
அணுகியிருக்கிைொர்கள் என்று நீங்கள் நிறனத்தொல், 132 307 -இல் myGov உதவி இறணப்பிறன
அறழத்து ஆங்கிைத்தில் உதவி வவண்டும் என்று வகளுங்கள்.

8. உங்களுறடய கபயறர வவகைொரு Medicare அட்றடக்கு
மொற்ைவவண்டுமொ?
முந்றதய Medicare அட்றட ஒன்ைில் உங்களுறடய கபயர் இருப்பது உங்களுக்குப் பொதுகொப்பொக
இருக்கொது என்ைொல், ஒரு புதிய Medicare அட்றடக்கு நீங்கள் மொைிக்ககொள்ளைொம்.
இப்படிச் கசய்ய Medicare -ஐ 132 011 -இல் அறழத்து நீங்கள் என்ன கசய்ய விரும்புகிைீர்கள்
என்பறத ஆங்கிைத்தில் கசொல்லுங்கள். அடுத்த கட்டத்திற்கு உங்கறள வழி நடத்துவவொம்.

9. உங்களுறடய கபயொில் உள்ள வங்கிக் கணக்கு ஒன்றை
உங்களொல் பொதுகொப்பொகப் பயன்படுத்த இயலுமொ?
உங்களுக்கொன பொதுகொப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக, உங்களுறடய கபயொில் மட்டுவம உள்ள
வங்கிக் கணக்கு ஒன்றைப் பொதுகொப்பொகப் பயன்படுத்தும் வசதி உங்களுக்கு வவண்டும் என்று
நீங்கள் நிறனக்கைொம்.
உங்களுறடய ககொடுப்பனவுகறள அந்தக் கணக்கில் நொங்கள் கசலுத்தவவண்டும் என்று நீங்கள்
விரும்பினொல், உங்களுறடய வங்கிக் கணக்கு விபரங்கறள நீங்கள் மொற்ை வவண்டியிருக்கும்.
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Centrelink, Medicare மற்றும் Child Support ஆகிய வசறவகளுக்கு நீங்கள் இப்படித் தனித்தனியொகச்
கசய்யவவண்டியிருக்கும் என்பறத நிறனவில் ககொள்ளுங்கள்.

10. நொங்கள் ககொடுக்கும் தகவல்கறள விளங்கிக்ககொள்வதில்
உங்களுக்கு உதவி வதறவயொ?
எமது ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசறவகறளப் பற்ைிய தகவல்கறள விளங்கிக்ககொள்வதில்
உங்களுக்கு உதவி வதறவப்பட்டொல், அதற்கொன கதொிவுகள் உள்ளன. உதொரணமொக, கீழ்வரும்
தருணங்களில் எம்மொல் உங்களுக்கு உதவ இயலும்:
•

உங்களுக்கு கசவித்திைன் அல்ைது வபச்சுக் குறைபொடு இருந்தொல்

•

யொருடனொவது நீங்கள் உங்கள் கமொழியில் வபச வவண்டுமொனொல்

•

உங்களுக்வகொ, உங்களுறடய பரொமொிப்பில் உள்ள ஒருவருக்வகொ இயைொறம, சுகவீனம்
அல்ைது கொயங்கள் இருந்தொல்.

எம்முடன் உங்கள் கமொழியில் வபசுவதற்கு, பின் வரும் இைக்கங்கறள அறழயுங்கள்:
•

Centrelink ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசறவகறளப் பற்ைிப் வபச: 131 202

•

Medicare அல்ைது Child Support ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசறவகறளப் பற்ைிப் வபச
131 450-இல் Translating and Interpreting Service (TIS National)

ஆங்கிைத்திலுள்ள வமைதிகத் தகவல்கறளப் கபை servicesaustralia.gov.au/accessibility-இற்குச்
கசல்லுங்கள்.
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage-யில் உங்கள் கமொழியிலுள்ள தகவல்கறளயும் நீங்கள்
கொணைொம்.

11. தற்சமயம் உங்களுக்கு child support பதிவு ஒன்று
இருக்கிைதொ, அல்ைது உங்களுறடய
Family Tax Benefit - இற்கொக நீங்கள் child support –
இற்கு விண்ணப்பிக்கவவண்டி இருக்கிைீர்களொ?
பின்வரும் விடயங்கறளப் பற்ைி நீங்கள் கவறைப்பட்டுக்ககொண்டிருந்தொல், ஆங்கிைத்தில் உள்ள
தகவல்கறளப் கபை 131 272 -இல் Child Support -ஐ அறழயுங்கள்:
•

உங்களுறடய முன்னொள் துறணவொிடமிருந்து child support வவண்டுவறதப் பற்ைி

•

உங்களுறடய முன்னொள் துறணவருடன் நொங்கள் கதொடர்புககொள்வறதப் பற்ைி.
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12. வவறு எந்த அலுவறைப் பற்ைியொவது நீங்கள் எம்முடன் வபச
வவண்டியிருக்கிைதொ?
பின் வரும் விடயங்கறளப் பற்ைிய வகள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தொல், நீங்கள் எம்முடன் வபசைொம்:
•

Centrelink ககொடுப்பனவுகள் அல்ைது Centrelink -இற்கு நீங்கள் கசலுத்தவவண்டிய
கடன்கதொறககள்

•

Medicare ககொடுப்பனவுகள் அல்ைது கசயல்முறைகள்

•

Child Support மதிப்பீடுகள் அல்ைது Child Support -இற்கு நீங்கள் கசலுத்தவவண்டிய
கடன்கதொறககள்

•

Child Support, Centrelink அல்ைது Medicare ஆகிய வசறவகளிடம் இருக்கும் உங்கறளப்
பற்ைிய பதிவுகளின் பொதுகொப்பு.

ஆங்கிைத்தில் உள்ள வமைதிகத் தகவல்கறளப் கபை servicesaustralia.gov.au/contactus -இற்குச்
கசல்லுங்கள்:

13. மற்ை ஆதரவுதவி வசறவகறளயும், உதவி சொதனங்கறளயும்
நொன் எங்கு கொணைொம்?
எமது சமூக வசவகர்கள் இைவசமொன மற்றும் அந்தரங்கமொன அைிவுறரயொவைொசறனறய
அளித்துவருகிைொர்கள். உதவக்கூடிய மற்ை வசறவகளுக்கு உங்கறளப் பொிந்துறரக்க அவர்களொல்
இயலும். 132 850 -இல் எமது Employment Services இறணப்பிறன அறழத்து சமூக வசவகர்
ஒருவொிடம் வபச வவண்டுகமனக் வகளுங்கள். கமொழிகபயர்த்துறரப்பொளொர் ஒருவர் உங்களுக்குத்
வதறவப்பட்டொல் எமக்குத் கதொிவியுங்கள். இைவசமொக நொங்கள் ஒருவறர ஏற்பொடு கசய்வவொம்.
உங்களுக்கு உதவுவதற்கொக மற்ை அறமப்புகள் உள்ளன. servicesaustralia.gov.au/domesticviolence
-இல் ஆங்கிைத்திலுள்ள அட்டவறண ஒன்றை நீங்கள் கொணைொம்.
1800RESPECT (1800 737 732) -யிடம் நொளுக்கு 24 மணி வநரமும், வொரம் 7 நொட்களும் இயங்கும்
உதவித் கதொறைவபசி இறணப்பும் ‘உங்கள் பகுதியிலுள்ள வசறவகறளக் கண்டைியுங்கள்’ (‘Find
services in your area’) என்ை கசயலியும் உள்ளன.
Ask Izzy என்பது உங்கள் பகுதியிலுள்ள வசறவகறளக் கண்டைிய உதவும் கதொறைவபசி இைக்கப்
புத்தகமொகும். askizzy.org.au எனும் வறைத்தளத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
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Family and domestic violence checklist
If you are concerned about your or your family’s safety, we can help. Here are some things to keep
in mind if you contact Child Support, Centrelink or Medicare.

1. Do you have access to personal identity documents?
We may ask for personal identity documents for you and your children. This could include
documents like these:
•

driver licence

•

birth certificate

•

visa details

•

passport.

If you do not have access to them, we can still help you. Contact us and we will work with you to
find other options.

2. Do you know what payments you can get?
Use our Payment and Service Finder to see what payments and services you may be able to get.
You can also use it to find services near you. Select your state or territory, then family and
domestic violence. Go to servicesaustralia.gov.au/paymentfinder for more information in
English.

3. Does someone else deal with us on your behalf?
We can help you end an arrangement if someone else:
•

has permission to deal with Centrelink, Medicare or Child Support on your behalf

•

is getting and using your Centrelink payment.

We will let you know if we need to tell the other party about the change.

4. Do you or your children have a My Health Record?
Your or your child’s My Health Record can contain contact information such as your address.
If this could put your family at risk, call the My Health Record Help line on 1800 723 471 and select
option 1.
14919TA.2004
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5. Do you have any requirements you need to meet to get your
Centrelink payment?
You may need to meet participation or mutual obligation requirements to get a Centrelink payment.
Talk to us, or your provider, if you cannot:
•

attend an appointment

•

meet your participation or mutual obligation requirements.

6. Have you updated your personal details with us?
As part of your safety planning, update your personal details with Child Support, Centrelink and
Medicare. This could be a new postal address or phone number.
This is to make sure only you get payments and correspondence from us.

7. Do you need to change any of your passwords?
If someone else has access to your online or myGov accounts, you can change your passwords at
any time.
If you are concerned about the security of your records, let us know. For example, if you think
someone has accessed your myGov account, call the myGov help desk on 132 307 for help in
English.

8. Do you need to transfer yourself to another Medicare card?
You can transfer to a new Medicare card if it is unsafe to remain on a previous card.
To do this, call Medicare on 132 011 and tell us what you want to do in English. We will direct you
to the next step.

9. Do you have secure access to a bank account in your own
name?
As part of your safety planning, you may have secure access to a bank account in your name only.
If you would like us to send your payments to that account, you will need to change your bank
account details. Remember, you will need to do this separately for Centrelink, Medicare and Child
Support.

10. Do you need help to understand our information?
If you need help to understand information about our payments and services, there are options
available. For example, we can help if:
•

you have a hearing or speech impairment

•

you need to talk to someone in your language

•

you or someone in your care have a disability, illness or injury.

To speak to us in your language, call:
•

131 202 about Centrelink payments and services

•

the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 about Medicare or Child
Support payments and services.

Go to servicesaustralia.gov.au/accessibility for more information in English.
You can also find information in your language at servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
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11. Do you have a current child support case or need to apply
for child support for your Family Tax Benefit?
Call Child Support on 131 272 for information in English if you are concerned about:
•

seeking child support from your ex-partner

•

us contacting your ex-partner.

12. Is there other business you need to talk to us about?
You can talk to us if you have questions about:
•

Centrelink payments or debt

•

Medicare payments or processes

•

Child Support assessments or debt

•

the security of your Child Support, Centrelink or Medicare records.

Go to servicesaustralia.gov.au/contactus for more information in English.

13. Where can I find other support services and tools?
Our social workers provide free, confidential counselling. They can refer you to other services that
might help. Call our Employment Services line on 132 850 and ask to speak to a social worker. Let
us know if you need an interpreter. We will arrange one for free.
There are other organisations to help you. You can find a list in English at
servicesaustralia.gov.au/domesticviolence
1800RESPECT (1800 737 732) has a 24 hour, 7 day a week helpline and ‘Find services in your
area’ function.
Ask Izzy is a directory to help you find services in your area. Go to askizzy.org.au
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