BENGALI

Special Benefit এর জন্য Temporary Protection
Visa Subclass 785 এবং Safe Haven Enterprise
Visa Subclass 790 ধারকগণ
যদি আপনাকে Temporary Protection Visa (TPV) Subclass 785 অথবা Safe Haven Enterprise Visa
(SHEV) Subclass 790 মনজুর েরা হকেকে এমন হকে থাকে, তাহকে আপদন আর Status Resolution
Support Services (SRSS) এর পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
পাকবন না। আদথে
থ অনটন থােকে আপদন হেকতা
Special Benefit পাওোর জনয উপযুক্ত হকতও পাকরন।
Special Benefit পাওোর জনয, আপনাকে অবশ্যই :
• আপদন আদথে
থ অনটকন আকেন যা আপনার দনেন্ত্রকনর বাইকর
• আপদন আপনার এবং পদরবাকরর জনয যকথষ্ট পদরমাণ অথ উপাজথ
থ
ন েরকত অক্ষম হন
• আপদন অনয পোনও আকের উৎস পথকে অথ সহােতা
থ
পপকত অক্ষম হন
• আপনার ফাকে $5,000 এর অদিে অথ জমা
থ
আকে।
যথাশ্ীঘ্রই পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
আরম্ভ েরা দনশ্চিত েরকত, যত তাডাতাদড সম্ভব সমস্ত আপনার সমথনোরী
থ
তথযাদি সহ আকবিন জমা দিন।
আপনার যদি পোনও দশ্শু সন্তান বা সন্তানাদি থাকে তকব আপদন পাদরবাদরে অথ ভাতার
থ
জনয আকবিন
েরকত পাকরন। আরও তথয পপকত, servicesaustralia.gov.au/families পযকত পাকরন

ককভাবব Special Benefit এর জন্য আববদন্ করববন্
অনোইন আকবিন জমা পিো হকে সবচাইকত সহজতম উপাে। আপনার Centrelink অনোইন এোউন্ট
বযবহার েকর myGov এর মািকম আপদন এটট েরকত পারকবন।
আপনার যদি myGov বা Centrelink অনোইন এোউন্ট না থাকে, এই এোউন্টগুকো খুেকত my.gov.au
পত যান।
এখাকন আপনার Centrelink Customer Reference Number (CRN) এর প্রকোজন হকব। আপনাকে
পাঠাকনা দচটঠপকের সাকথ যুক্ত েনকসশ্ন োকডথ আপনার CRN পিো আকে, যদি আপদন এেটট পপকে
থাকেন।
আপনার পক্ষ পথকে যদি পোনও মকনানীত বযশ্চক্তর নাম উকেখ েরা থাকে, তকব তারা অনোইকন আপনার
পকক্ষও আকবিন েরকত পারকবন।
myGov সংক্রান্ত সহােতা পপকত, 132 307 নাম্বাকর েে েরুন বা servicesaustralia.gov.au/mygov
পযকত পাকরন

অন্লাইবন্ আববদন্ করবে
1. মাইগভ (myGov) এ সাইন ইন েকর Centrelink পবকে দনন।
2. Payments and Claims পমনু পথকে পবকে দনন, তারপর Claims তারপর Make a claim
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3. Other Payments এর পথকে, Get started পবকে দনন।
4. Apply for Special Benefit পবকে দনন।
5. সেে প্রকের উত্তর দিন। আপনার আকবিন জমার সহােতা েরকত প্রদতটট শ্চিকন তথয জুকড পিো
আকে। আপদন সহােে তথযাদি েীভাকব জমা দিকবন তা এর মকিয আকে।
6. আপনার আকবিন জমা দিন।
অনোইকন আপনার িাদব জমা পিওোর পকর, আপদন এেটট রদশ্ি পাকবন। এখাকন উকেখ থােকব:
• আপনার আকবিন জমা সফে হকেকে
• আপনার আকবিকনর আইদড নম্বর
• আকবিকনর অগ্রগদতর বযাপাকর পখাোঁজ েরার জনয এেটট দেঙ্ক।
আপনার আকবিকনর অগ্রগদতর বযাপাকর পখাোঁজ েরকত myGov এোউন্ট বা Express Plus Centrelink
পমাবাইে অযাপ পিখকত পাকরন।

কলকিে কাগবজ আববদন্
অনোইকন আকবিন েরকত না পারকে, Claim for Special Benefit (SU004) দেদখত োগকজ সাক্ষর দিকে
আকবিকনর ফম জমা
থ
দিকত পারকবন। servicesaustralia.gov.au/forms পথকে ফম ডাউনকোড
থ
েরকত
পারকবন
আকবিকনর ফমটট
থ আপনাকে প্রকের মািযকম গাইড েকর আপনাকে জাদনকে দিকব এবং বেকব আমাকির
আমাকির েী েী তকথযর প্রকোজন হকব। এর জনয আপনাকে হেকতা অনয পোনও ফমওথ পূরকণর প্রকোজন
হকত পাকর।
আপনার ফম থসম্পূণ েরুন
থ
এবং সমস্ত সহােে তথযাদি সহ ডােকযাকগ বা পোনও পদরকেবা পেকে
বযশ্চক্তগতভাকব জমা দিন:
Services Australia
Centrelink
Reply Paid 7800
CANBERRA BC ACT 2610
দেদখত োগকজ আকবিন েরা হকে আপনার আকবিকনর অগ্রগদতর বযাপাকর আপদন পখাোঁজ েরকত পারকবন
না।

Special Benefit এর আববদবন্র জন্য সহায়ক েথ্যাকদ
Special Benefit এর জনয আকবিন েরকে, আপনাকে অবশ্যই আপনার:
• আপনার সেে এোউকন্টর গত ৩ মাকসর বযাংে পেইটকমন্ট, বদহকিথ শ্ সহ। আপনার যদি পোনও স্বামী
বা পদি থাকে তকব তাকির সমস্ত অযাোউকন্টর বযাংে পেইটকমকন্টও আমাকির প্রকোজন হকব
• টযাক্স ফাইে নম্বর
• পদরচে প্রমাণাদি।
আপনার আকবিকনর অংশ্ দহসাকব আপনাকে আমাকির অনযানয তথয জমা পিওোর প্রকোজন হকতও পাকর।
এসব দনভথর েকর আপনার পদরদিদত এবং আপনাকে েরা প্রকের উপর।
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আববদবন্র কসদ্ধান্ত
আমরা আপনাকে আপনার আকবিকনর ফোফে জানাকবা। আমরা আপনাকে এেটট অনোইন দচটঠ পপ্ররণ
েকর জানাকবা:
• myGov ইনবকক্স
• Centrelink অনোইন এোউকন্ট
• Express Plus Centrelink পমাবাইে অযাকপ।
আপদন যদি অনোইন দচটঠ না পান তকব আমরা আপনাকে ডােকযাকগ দচটঠ পাঠাকবা।
আমরা আপনার আকবিন সম্পকেথ পয দসদ্ধান্ত দনকেদে তাকত আপদন যদি এেমত না হন তকব আপদন এেটট
পযাকোচনা
থ
চাইকত পাকরন।

আপন্ার Special Benefit আববদন্ মন্জুর করা হবল ককছু
গুরুত্বপূণ ণেথ্য
যদি আপদন Special Benefit পপকে থাকেন, আপদন Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) Subclass 790
Visa িারে হকে হেকতা এই োরকণ আপনাকে িােী দভসা পাওোর পযাগযতার উপর এর প্রভাব পফেকত
পাকর। আপদন যদি পাদরবাদরে বা ফযাদমদে পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
গ্রহণ েকরন তকব িােী দভসার জনয আপনার
পযাগযতা প্রভাদবত হকব না। আরও তথয জানকত, Department of Home Affairs এর ওকেবসাইকট পিখুন
homeaffairs.gov.au
আমরা আপনাকে এেটট Health Care Card পপ্ররণ েরকবা, যা আপনাকে সস্তাে স্বািযকসবা এবং ওেুি
পপকত সহােতা েরকব। আরও তথয জানকত, পিখুন servicesaustralia.gov.au/concessioncards

Mutual obligation requirements (প্রকোজনীে পারস্পদরে বািযবািেতাসমূহ(
যদি আপদন Special Benefit গ্রহীতা হকে থাকেন হেকতা আপনার mutual obligation requirements বা
প্রকোজনীে পারস্পদরে বািযবািেতাসমূহ পমকন চেকত হকব। এগুদে অনুকমাদিত েরণীে োজ এবং
শ্চক্রোেোপগুদে যা আপদন েরকত সম্মত হন, আপনাকে পোনও োকজর সন্ধাকন সহােতা েরার জনয।
আপনার Job Plan এ এসকবর তাদেো আকে।
আপনাকে আপনার েমসংিান
থ
পদরকেবা সরবরাহোরীর সাকথ সাক্ষাৎোকর পযকত হকব এবং Job Plan এ
প্রিত্ত োযক্রমগুদে
থ
সম্পন্ন েরকত হকব। যদি আপদন এসমস্ত োজ সম্পন্ন না েকরন, আপনার পপকমন্ট/
অথভাতা
থ
বন্ধ হকে পযকত পাকর এবং আদথে
থ জদরমানা হকত পাকর। আরও জানকত, পিখুন
servicesaustralia.gov.au/mutualobligation
প্রদত ১৫ দিকন (পাদক্ষে) আপদন পয পোনও অথ উপাজথ
থ
ন েরকে পস সম্পকেথ আপনাকে অবশ্যই আমাকির
জানাকবন। যদি আপনার স্বামী বা স্ত্রী থােকে, তাকির উপাশ্চজত
থ অকথরথ পদরমাণ আমাকিরকে জানাকবন। যদি
আপদন বা আপনার স্বামী বা পদি পোনও অথ উপাজথ
থ
ন না েকর থাকেন, তকব আপনার আে শ্ূনয দেে তা
আমাকিরকে জানাকবন। আপদন যদি আমাকির না জানান, তাহকে আমরা আপনাকে ভুে পদরমাণ অথ থ
প্রিান েরকত পাদর এবং এর ফকে এটট আপনার জনয ঋণ বকে গনয েরা হকব।
আপনার প্রথম পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
পপকত, আপনাকে অবশ্যই আপদন আর আপনার স্বামী বা পদির অশ্চজত
থ
অকথরথ পদরমাণ জানাকত হকব গত ২ সপ্তাকহর, যদি তা শুনয হে পসটাও জানাকত হকব। আপদন এটট না েরা
পযন্ত
থ আপদন আপনার পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
পাকবন না। আরওতথয জানকত,
পিখুনservicesaustralia.gov.au/incomereporting
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আপদন আমাকিরকে জানাকবন, যদি:
• যদি আপানার ফাকে এেকে $5,000 এর পবশ্ী জমাকনা অথ থাকে
থ
• েমসংিানে
থ
পরিবর্তে বা বন্ধ হকে, অথবা নতু ন োকজ পযাগিান েরকে
• টঠোনা পদরবতথন বা ভাডার পদরমাকণ পদরবতথন হকে
• আপনার পযাগাকযাকগর মািযকম বা বযাংে এোউন্ট পদরবতথন েরকে
• আপানার স্বামী বা পদির সাকথ দবকেি হকে বা নতু ন পোনও স্বামী বা পদির সাকথ সম্পেথ িাদপত হকে
• নতু ন দশ্শু জন্মগ্রহণ েরকে অথবা পোনও দশ্শুর যিআদত্ত পনো শুরু বা সমাদপ্ত হকে
• আপনার সন্তাকনর চাইল্ড পেোর পদরবতথন েরকে
• ১৬ বা তার ঊকব থবেসী সন্তাকনর পডাশুনা বন্ধ হকে পগকে
• Australia োডার পদরেল্পনা েরকে
• আপানার দভসা বা পরদসকডশ্চি অবিার পদরবতথন হকে
• ফুে টাইম পডাশুনা শুরু েরকে
• অনযানয সমসযা পিখা দিকে পযমন পাদরবাদরে এবং সাংসাদরে সদহংসতা পিখা দিকে।

Special Benefit পর্াবলাচন্া
ণ
আপদন এখনও পযাগয এবং সটঠে পদরমাণ পাকেন তা দনশ্চিত েরকত আমরা প্রদত ১৩ সপ্তাকহ আপনার
পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
পযাকোচনা
থ
েকর থাদে।
পযাকোচনা
থ
েরকত চাইকে তা অনোইকন myGov এোউকন্টর মািযকম আপদন েরকত পারকবন। যদি
আপনার myGov এোঊন্ট না থাকে, আপানাকে ডােকযাকগ এেটট োগকজর পযাকোচনা
থ
ফম পাঠাকনা
থ
হকব। প্রদতটট পযাকোচনার
থ
জনয, আপনার সমস্ত অযাোউকন্টর সবকশ্ে
থ
৩ মাকসর বযাংে পেইটকমন্ট
অবশ্যই সরবরাহ েরকত হকব। আপনার স্বামী বা পদি থােকে, তাকির সমস্ত এোউকন্টর বযাংে
পেইটকমন্টও আমাকির প্রকোজন হকব।
আপনাকে অবশ্যই Special Benefit পযাকোচনা
থ
পূরন েরকত হকব এবং দনিাদরত
থ
সমকের মকিয প্রকোজনীে
তথযাদি জমা দিকত হকব অনযথাে আপনার Special Benefit পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
বন্ধ েরা হকব।

আরও েথ্য পপবে
• Special Benefit পপকমন্ট োইকন েে েরুন 132 850 এবং পিাভােীর প্রকোজন হকে তা আমাকিরকে
জানাকবন। আমরা দবনামূকেয এেজকনর বযবিা েরকবা। আমাকির পফান নম্বকরর তাদেো পপকত,
servicesaustralia.gov.au/phone-us পত পিখুন
• আমাকির সাকথ আপনার দনজস্ব ভাোে Centrelink এর পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
আর পদরকেবা সম্পকেথ
জানকত 131 202 পত েে েরুন
• আমাকির সাকথ আপনার দনজস্ব ভাোে Medicare এবং Child Support এর পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
আর
পদরকেবা সম্পকেথ জানকত Translating and Interpreting Service (TIS National) এ 131 450 পত েে
েরুন
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage পত পিখুন, পযখাকন আপনার দনকজর ভাোে পডকত,
শুনকত বা তথয পিখকত পাকবন।
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• servicesaustralia.gov.au/specialbenefit পত পিখুন, ইংকরশ্চজ ভাোকত আরও তথয পপকত।
• এেটট পদরকেবা পেে (সাদভথস পসন্টার) ভ্রমন েরুন।
দ্রষ্টবয: আপনার বাসার পফান হকত অকেদেোর পয পোনও জােগাে ‘13’ নম্বকর েে েরা হকে এেটট
দনিাদরত
থ
পরট চাজথ েরা হকে থাকে। এই পরট িানীে েে চাজথ হকত আোিা হকত পাকর এবং পটদেকফান
পদরকেবা সরবরাহোরীকির মকিযও পাথেয
থ থােকত পাকর। আপনার বাসার পফান হকত দবনামূকেয ‘1800’
নম্বকর দবনামূকেয েে েরকত পারকবন। পমাবাইে পফান এবং সবজনীন
থ
(পাবদেে) পফান পথকে েেগুদে
দনিাদরত
থ
সমকের জনয হকত পাকর এবং এসকবর পরট পবদশ্ হকত পাকর।

কবজ্ঞকি
এই অনুকবিকন উদেদখত তথযাদি পেবেমাে পপকমন্ট/ অথভাতা
থ
এবং পদরকেবাদির জনয গাইড দহসাকব প্রস্তুত
েরা হকেকে। আপনার দনদিথ ষ্ট পদরদিদতর উপর দভদত্ত েকর পোনও পপকমন্ট/ অথভাতার
থ
জনয আকবিন
েরকত চাইকে এবং পোনও আকবিন জমা দিকে তার দসদ্ধান্ত পনওোর িাদেত্ব এোন্তই আপনার।
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Special Benefit for Temporary Protection Visa
Subclass 785 and Safe Haven Enterprise Visa
Subclass 790 holders
If you have been granted a Temporary Protection Visa (TPV) Subclass 785 or a Safe Haven
Enterprise Visa (SHEV) Subclass 790, you will no longer get the Status Resolution Support
Services (SRSS) payment. You may be able to get Special Benefit if you are in financial hardship.
To get Special Benefit, you must:
• be in financial hardship for reasons beyond your control
• be unable to earn enough to support yourself and your family
• be unable to get another income support payment
• have no more than $5,000 in available funds.
To make sure payment can start from the earliest possible date, lodge your claim with all
supporting documents as soon as possible.
If you have a child or children, you can claim for family payments. For more information, go to
servicesaustralia.gov.au/families

How to claim Special Benefit
The easiest way to claim is online. You can do this in your Centrelink online account through
myGov.
If you do not have a myGov or Centrelink online account, go to my.gov.au to create these
accounts.
You will need your Centrelink Customer Reference Number (CRN). Your CRN is on letters we
have sent you or on your concession card, if you have one.
If you have a correspondence nominee, they can also claim for you online.
For help with myGov, you can call 132 307 or go to servicesaustralia.gov.au/mygov

To claim online
1. Sign in to myGov and go to Centrelink.
2. Select Payments and Claims from the menu, then Claims, then Make a claim.
3. Under Other Payments, select Get started.
4. Select Apply for Special Benefit
5. Answer all the questions. Each screen has information to help you complete the claim. This
includes how to submit your supporting documents.
6. Submit your claim.
After you submit your claim online, you will get a receipt. It will tell you:
• your claim submission was successful
• the ID number of your claim
• a link to track its progress.
13100.2010
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You can track the progress of your claim online through your myGov account or your Express Plus
Centrelink mobile app.

Paper claim
If you cannot claim online, fill in and sign the Claim for Special Benefit (SU004) paper form. You
can download the form at servicesaustralia.gov.au/forms
The claim form guides you through the questions and tells you what documents we need. This
includes any other forms you may need to complete.
Return your completed form and all supporting documents in person at a service centre or post to:
Services Australia
Centrelink
Reply Paid 7800.
CANBERRA BC ACT 2610
You will not be able to track the progress of your claim if you submit a paper form.

Supporting documents for Special Benefit claim
When you claim Special Benefit, you must give us your:
• bank statements for the last 3 months for all your accounts, including overseas accounts. If you
have a partner, we will also need bank statements for all their accounts
• Tax File Number
• Proof of Identity.
You may need to give us other documents as part of your claim. This depends on your situation
and the questions we need to ask you.

Claim decision
We will let you know the result of your claim. We will send an online letter to either your:
• myGov Inbox
• Centrelink online account
• Express Plus Centrelink mobile app.
If you do not get online letters, we will send you a letter in the mail.
You can ask for a review if you do not agree with the decision we have made about your claim.

Important information if your Special Benefit claim is granted
If you get Special Benefit, it may affect your eligibility for a permanent visa if you currently hold a
Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) Subclass 790 Visa. If you get family payments, your eligibility
for a permanent visa will not be affected. For more information, go to the Department of Home
Affairs website at homeaffairs.gov.au
We will send you a Health Care Card, which will help you get cheaper health services and
medicines. For more information, go to servicesaustralia.gov.au/concessioncards
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Mutual obligation requirements
If you get Special Benefit you may have mutual obligation requirements. These are approved tasks
and activities you agree to do, to help you find a job. Your Job Plan lists these.
You need to go to appointments with your employment services provider and complete the
activities in your Job Plan. If you don’t do these things, your payment could be suspended and
financial penalties may apply. For more information, go to
servicesaustralia.gov.au/mutualobligation
You must tell us about any money you earn each fortnight. If you have a partner, you also need to
tell us their income. If you or your partner do not earn any income, you still need to tell us your
income was zero. If you do not let us know, we may pay you the wrong amount and this can result
in a debt.
To get your first payment, you need to tell us about any money you and your partner earned for the
past 2 weeks even if it is zero. You will not get your payment until you do this. For more
information, go to servicesaustralia.gov.au/incomereporting

You need to tell us if you:
• have combined funds of more than $5,000
• start, stop or change jobs
• change address or your rent amount changes
• change your contact or bank account details
• separate from your partner or have a new partner
• have a baby or start or stop looking after a child
• change child care for your child
• have a child aged 16 or over who stops study
• are planning to leave Australia
• change your visa or residency status
• commence full time study
• have other changes such as experiencing family and domestic violence.

Special Benefit review
We review your payment every 13 weeks to make sure you are still eligible and getting the right
amount.
The review can be completed online through your myGov account. If you do not have a myGov
account, a paper review form will be mailed to you. For each review, you must provide bank
statements for the last 3 months for all accounts you have. If you have a partner, we will also need
bank statements for all their accounts.
You must complete the Special Benefit review and submit all supporting documents by the due
date or your Special Benefit payments will stop.
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For more information
• call the Special Benefit payment line 132 850 and let us know you need an interpreter. We will
arrange one for free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/phoneus
• 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
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
• go to servicesaustralia.gov.au/specialbenefit for more information in English.
• 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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