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دعم لمقدمي الرعاية من غير الوالدين
يمكننا مساعدة جميع مقدمي الرعاية من غير الوالدين والذين يقدمون رعاية مستمرة لألطفال .يتضمن هذا:
• مقدمو الرعاية األجداد
• مقدمو رعاية تربية الطفل
• رعاية القريب
• مقدمو الرعاية اآلخرون غير الرسميون.
مقدمو الرعاية من غير الوالدين الذين يعتنون باألطفال ويعيشون في نفس المنزل مع أحد الوالدين غير مؤهلين بشكل عام للحصول على
مدفوعات .إذا كنت في هذا الموقف ،يمكنك االتصال بنا لمناقشة الخدمات المتاحة لك.

Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisers
 Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisersموجودون هنا لمساعدة جميع مقدمي الرعاية الرسميين وغير الرسميين
الذين يقدمون رعاية مستمرة لألطفال .ويمكنهم مساعدتك بالتالي:
• ترتيب المواعيد مع موظفينا المتخصصين مثل األخصائيين االجتماعيين
• الحصول على إحالة إلى المنظمات والخدمات الحكومية والمجتمعية األخرى
• الوصول إلى معلومات ودفعات  Centrelinkو  Medicareو .Child Support
إنهم هنا للمساعدة ،حتى إذا كنت ال تستخدم حاليا ً خدماتنا أو ال تتلقى مدفوعات منا.
يمكنك االتصال بخط  Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Lineعلى الرقم  1800 245 965أو اذهب إلى
servicesaustralia.gov.au/grandparentfosterkinship
إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفوي ،فأخبرنا بذلك وسنقوم بترتيب ذلك مجاناً.

المساعدة متاحة
هناك مساعدة متاحة إذا لم تكن والد الطفل الذي تقوم برعايته.

Centrelink
Child Care Subsidy
تساعد  Child Care Subsidyفي تكاليف رعاية الطفل المعتمدة .قد تكون مؤهالً إذا كنت:
• تقوم برعاية طفل  2ليلتين على األقل كل أسبوعين،
• مسئول عن دفع رسوم رعاية االطفل

Additional Child Care Subsidy
تمنح  Additional Child Care Subsidyمساعدة إضافية لبعض العائالت فيما يتعلق بتكلفة رعاية الطفل المعتمدة .يمكنك الحصول
عليها إذا كنت أي مما يلي:
• ج ّد مؤهل أو الج ّد األكبر وتتلقى دفعة دعم الدخل
• تتحول من مدفوعات معينة من دعم الدخل إلى العمل
• في ضائقة مالية مؤقتا ً
قد تحصل عليها أيضا ً إذا كنت ترعى ً
طفال مسضعفا ً أو معرضا ً لخطر األذى أو اإلساءة أو اإلهمال .يمكنك أن تسأل خدمة رعاية الطفل
الخاصة بك عن هذا األمر حيث يتعين عليهم تقديم طلب للحصول عليه نيابة عنك.
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قد يتم إعفاؤك من متطلبات اختبار النشاط لدفعة  Child Care Subsidyلحفيدك أو حفيد ابنك/ابنتك .هذا إذا حصلت أنت أو شريكك على
 Child Care Subsidyولم تحصل على مدفوعات دعم الدخل،

Family Tax Benefit
تساعد  Family Tax Benefitفي تكاليف تربية أو رعاية األطفال .قد تحصل عليها إذا كنت تقدم الرعاية لطفلك أو حفيدك أو تربي طفل
أو طفل بالتبني.

Double Orphan Pension
يساعد معاش  Double Orphan Pensionفي تكاليف رعاية األطفال الذين:
• هم أيتام
• غير قادرين على الحصول على الرعاية من قبل والديهم في ظروف معينة.

Assistance for Isolated Children Scheme
يساعد برنامج  Assistance for Isolated Children Schemeمقدمي الرعاية للطالب في سن المدرسة إذا كانوا إما:
• يعيشون في منطقة معزولة
• ال يمكنهم الذهاب إلى مدرسة حكومية مناسبة يوميا ً ألنهم يعانون من إعاقة أو احتياجات صحية خاصة.

Foster Child Health Care Card
بطاقة  Foster Child Health Care Cardهي بطاقة تخفيض تساعدك في الحصول على دواء أرخص وبعض الخصومات ألطفال
في رعايتك.
لست بحاجة إلى أن تكون مقدم رعاية رسمي حتى تكون مؤهالً .قد تكون مؤهالً إذا كنت تعتني بطفل ليس طفلك الحقيقي أو متبنى.

مدفوعات أخرى
هناك مدفوعات أخرى لمساعدة مقدمي الرعاية من غير الوالدين الذين يقدمون الرعاية لطفل ذا إعاقة أو يعاني من حالة طبية .يساعدك
 Payment and Service Finderفي التعرف على الدفعات المحتملة لعائلتك .أو يمكنك التحدث إلى
ً
 Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisersلتعرف ما إذا كانت هناك مدفوعات أخرى قد تكون مؤهال لها.

Medicare
يمكنك المطالبة بمزايا  Medicareلطفل تقوم برعايته .وال يحتاجون إلى أن يكونوا مسجلين في بطاقة  Medicareالخاصة بك .للمطالبة
بمزايا  Medicareالخاصة بهم ،يتعين عليك تزويدنا بفاتورة أو إيصال باسمك مع الطفل المدرج على أنه المريض .ستحتاج أيضا ً إلى تقديم
رقم بطاقة  Medicareللطفل .عندما يكون رقم بطاقة  Medicareغير معروف وتتم اجراءات المطالبة في العيادة ،يمكن للمهني الصحي
الحصول على َرقَم بطاقة  Medicareللطفل عن طريق االتصال بنا.
إذا تكبدت نفقات طبية مرتفعة خارج المستشفى ،فقد تساعدك  Medicare Safety Netفي تغطية بعض هذه التكاليف .لكي تكون مؤهالً
لتلقي مزايا برنامج  Medicare Safety Netلطفل يخضع لرعايتك بالكامل ،يجب أن تتمتع بالسلطة القانونية للطفل ويجب أن يكون
الطفل مسجالً في عائلة  Safety Netالخاصة بك .يمكن أيضا ً أن تساعد
 Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Safety Netعائلتك في تكاليف بعض األدوية.

Child support
إذا كنت تعتني بطفل ولم تكن أحد الوالدين ،فقد تحصل على  child supportمن كال الوالدين .يمكن أن يؤثر أي  child supportتستلمه
على مبلغ  Family Tax Benefit (FTB) Part Aالذي تتلقاه.

للمزيد من المعلومات
• للمزيد من المعلومات باللغة االنجليزية ،تفضل بزيارة
servicesaustralia.gov.au/grandparentfosterkinship o

Services Australia

PAGE 2 OF 6

ARABIC

servicesaustralia.gov.au/nonparentcarers o
• اذهب الى  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageحيث يمكنك قراءة أو سماع أو مشاهدة المعلومات بلغتك
• اتصل برقم  131 202للتحدث معنا بلغتك عن مدفوعات وخدمات .Centrelink
• اتصل برقم  132 011ل  Medicareو  Child Support 131 272أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم ،وسنرتب ذلك مجانا ً
• قم بزيارة مكتب سنترلنك.
مالحظة :يتم تحصيل رسوم المكالمات من هاتف منزلك إلى َرقَم " "13من أي مكان في أستراليا بسعر ثابت .قد يختلف هذا السعرعن سعر
المكالمة المحلية وقد يختلف أيضا ً بين مزودي خدمة الهاتف .المكالمات إلى َرقَم " "1800من هاتف منزلك مجانية .قد يتم تحديد توقيت
المكالمات من الهواتف العامة والهواتف المحمولة وتحصيلها بسعر أعلى.

إخالء المسئولية
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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Support for non parent carers
We can help all non parent carers who provide ongoing care for children. This includes:
• grandparent carers
• foster carers
• kinship carers
• other informal carers.
Non parent carers who are caring for children and live in the same house as a parent are generally
not eligible for payments. If you are in this situation you can call us to discuss the services
available to you.

Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisers
Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisers are here to help all formal and informal carers
who provide ongoing care for children. They can help you with:
• arranging appointments with our specialist staff, such as social workers
• getting a referral to other government and community organisations and services
• accessing Centrelink, Medicare, and Child Support information and payments.
They are here to help, even if you are not currently accessing services or payments from us.
You can contact the Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Line on 1800 245 965 or go to
servicesaustralia.gov.au/grandparentfosterkinship
If you need an interpreter let us know, and we will arrange one for free.

Help available
There is help available if you are not the parent of the child you care for.

Centrelink
Child Care Subsidy
Child Care Subsidy helps with the cost of approved child care. You may be eligible if you:
• care for a child at least 2 nights per fortnight,
• are responsible for paying child care fees

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy gives some families extra help with the cost of approved child care.
You may get it if you are any of the following:
• an eligible grandparent or great grandparent getting an income support payment
• transitioning from certain income support payments to work
• in temporary financial hardship
You may also get it if you are caring for a child who is vulnerable or at risk of harm, abuse or
neglect. You can ask your child care service about this as they need to apply for it on your behalf.
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You may be exempt from the activity test requirements for Child Care Subsidy for your grandchild
or great-grandchild. This is if you or your partner get Child Care Subsidy and do not get an income
support payment,

Family Tax Benefit
Family Tax Benefit helps with the costs of raising or caring for children. You may get it if you are
the carer of your child, grandchild, foster child or adopted child.

Double Orphan Pension
Double Orphan Pension helps with the costs of caring for children who:
• are orphans
• are unable to be cared for by their parents in certain circumstances.

Assistance for Isolated Children Scheme
Assistance for Isolated Children Scheme helps carers of school aged students if they either:
• live in an isolated area
• can’t go to an appropriate state school daily because they have disability or special health
needs.

Foster Child Health Care Card
Foster Child Health Care Card is a concession card that helps you get cheaper medicine and some
discounts for children in your care.
You don't need to be a formal foster carer to be eligible. You may be eligible if you care for a child
who is not your biological or adopted child.

Other payments
There are other payments to help non parent carers who provide care for a child with a disability or
a medical condition. Our Payment and Service Finder helps you identify possible payments for
your family. Or, you can speak to our Grandparent, Foster and Kinship Carer Advisers to find out if
there are other payments you may be eligible for.

Medicare
You can claim Medicare benefits for a child you are caring for. They do not need to be registered
on your Medicare card. To claim Medicare benefits for them, you need to provide us with an
invoice or receipt in your name with the child listed as the patient. You will also need to provide the
child’s Medicare card number. Where the Medicare card number is unknown and the claim is
processed at the practice, the health professional can obtain the child’s Medicare card number by
contacting us.
Where you have incurred high out-of-hospital medical expenses, the Medicare Safety Net may
help you cover some of these costs. To be eligible to receive Medicare Safety Net benefits for a
child, who is in your full time care, you must have legal authority for the child and the child must be
registered in your Safety Net family. The Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Safety Net can
also help your family with the cost of some medicines.

Child support
If you care for a child and are not the parent, you may get child support from both parents. Any
child support you receive can affect how much Family Tax Benefit (FTB) Part A you get.
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For more information
• for more information in English go to
o servicesaustralia.gov.au/grandparentfosterkinship
o servicesaustralia.gov.au/nonparentcarers
• go to servicesaustralia.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 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an interpreter,
and we will arrange one for free
• 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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