ARABIC

JobSeeker Payment
تقدم خدمة  JobSeeker Paymentمساعدة مالية إذا كان عمرك بين  22سنة و سن التقاعد .يمكنك الحصول عليها عندما تكون عاطالً
عن العمل وتبحث عن عمل.
وهي متاحة أيضا عندما تكون مريضا ً أو تعرضت الصابة واليمكنك القيام بعملك المعتاد أو الدراسة.

األهلية للحصول على دفعة JobSeeker
قد تكون مؤهالً للحصول على  JobSeeker Paymentإذا استوفيت كل ما يلي:
• أن يكون عمرك بين  22وفي سن التقاعد
• تستوفي قواعد اإلقامة
• تجتاز اختبارات الدخل واألصول.
ستحتاج أيضا الى استيفاء أحد األمور التالية:
• أن تكون عاطل عن العمل وتبحث عن عمل ،أو ال تعمل بدوام كامل .يمكن أن يشمل ذلك ما إذا كنت تقوم بعمل جزئي أو غير رسمي.
• غير قادر على العمل أو الدراسة لفترة قصيرة بسبب إصابة أو مرض .قد تحتاج إلى تقديم شهادة طبية.

معدالت دفعة JobSeeker Payment
قد يختلف المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه ،ويعتمد على وضعك الشخصي .يتضمن ذلك:
• إذا كان لديك شريك
• اذا كان لديك أطفال
• الدخل الذي حققته أنت وشريك حياتك في ال 14يوما ً األخيرة.
إذا كنت تكسب دخالً يزيد عن مبلغ معين ،فقد يؤثر ذلك على المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه.

كيفية المطالبة بدفعة JobSeeker
يمكنك المطالبة بدفعة  JobSeekerعبراإلنترنت باستخدام حساب  Centrelinkعبر اإلنترنت من خالل .myGov
إذا لم يكن لديك حساب  myGovأو حساب  Centrelinkعبر اإلنترنت ،فأنت بحاجة إلى إعدادهم.
يمكنك بدء مطالبتك  JobSeeker Paymentلمدة تصل الى  13أسبوعا ً قبل أن تتغير ظروفك .يمكن أن يكون هذا إذا:
• كنت ستعمل ساعات أقل وستجتاز اختبار الدخل.
• أنت تعلم بأنك ستفقد وظيفتك.
يمكنك سحب مطالبتك في أي وقت إذا تغير وضعك المالي.
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متى تحصل على دفعتك األولى
ستحصل على دفعتك األولى بعد حوالي  2أسبوعين من منحك الدفعة ما لم تنطبق عليك فترة انتظار .سنخبرك إذا كان هناك فترة انتظار وكم
من الوقت ستحتاج إلى االنتظار.
ستحتاج أيضا ً إلى اإلبالغ عن دخلك ودخل شريك حياتك .سوف تحتاج إلى اإلبالغ عن الدخل كل  2أسبوعين.

التغيير في الظروف
تحتاج إلى إخبارنا إذا تغيرت ظروفك حيث يمكن أن يؤثر ذلك على دفعتك .قد يتضمن هذا:
• تفاصيلك الشخصية وتفاصيل االتصال بك
• حالتك االجتماعية
• وضعك بالنسبة للعمل

للمزيد من المعلومات
• اتصل بالرقم  131 202للتحدث إلى شخص ما بلغتك
• اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/jobseekerpaymentللحصول على مزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية
• اذهب الى  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageحيث يمكنك قراءة أو االستماع الى أو مشاهدة المعلومات بلغتك.
• قم بزيارة مركز خدمة سنترلنك.
مالحظة :يتم تحصيل رسوم المكالمات من هاتف منزلك إلى رقم " "13من أي مكان في أستراليا بسعر ثابت .قد يختلف هذا السعر عن ثمن
المكالمة المحلية وقد يختلف أيضا بين مزودي خدمة الهاتف .المكالمات إلى رقم " "1800من هاتف منزلك مجانية .قد يتم توقيت المكالمات
من الهواتف العامة والهواتف المحمولة وتحصيلها بسعر أعلى.

إخالء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المنشور مخصصة فقط كدليل للمدفوعات والخدمات .تقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كنت ترغب في التقدم
بطلب للحصول على دفعة وتقديم طلب فيما يتعلق بظروفك الخاصة.
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JobSeeker Payment
JobSeeker Payment provides financial help if you are between 22 and Age Pension age. You can
get it while you are unemployed and looking for work.
It is also available when you are sick or injured and cannot do your usual work or study.

Eligibility for JobSeeker Payment
You may be eligible for JobSeeker Payment if you meet all of the following:
• you are between 22 and Age Pension age
• you meet the residence rules
• you meet the income and assets tests.

You will also need to meet one of the following situations:
• You are unemployed and looking for work, or not in full time work. This can include if you are
doing part time or casual work.
• You are unable to work or study for a short time because of an injury or illness. You may need
to provide a medical certificate.

Payment rates for JobSeeker Payment
The amount you can get may vary, and depends on your personal situation. This includes:
• if you have a partner
• if you have children
• how much income you and your partner earned in the past 14 days.
If you earn income over a certain amount, it may affect how much you can get .

How to claim JobSeeker Payment
You can claim JobSeeker Payment online using your Centrelink online account through myGov .
If you do not have a myGov account or Centelink online account, you need to set them up .
You can start your claim for JobSeeker Payment up to 13 weeks before your circumstances
change. This could be if either:
• you will be working less hours and meet the income test
• you know you will lose your job.
You can withdraw your claim at any time if your financial situation changes.
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When you get your first payment
You will get your first payment around 2 weeks after we grant your payment unless a waiting
period applies. We will tell you if you have a waiting period and how long you will need to wait.
You will also need to report your and your partner’s income. You will need to report income every 2
weeks.

Change of circumstances
You need to tell us if your circumstances change as it could affect your payment. This may include:
• your personal and contact details
• your relationship status
• your work status.

For more information
• call 131 202 to speak to someone in your language
• go to servicesaustralia.gov.au/jobseekerpayment for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• 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’s 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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