KHMER

Child Care Subsidy
Child Care Subsidyជួ យលលើចំណាយក្នុងការថែទ ំក្ូ នថែលបានអនុម័ត។ ប្រសិនលរើអនក្មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
លយើងនឹងរង់វាលោយផ្ទាល់លៅឱ្យអន ក្ផ្ដ ល់លសវាថែទ ំក្ូ នររស់អនក្ លែើមបីកាត់រនថ យថ្ែៃឈ្ន ួលថែល
អន ក្ប្តូវរង់។
លែើមបីមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន អន ក្ប្តូវថតរំលេញតាមលក្ខ ខណ្ឌខាងលប្កាម៖
• ការថែទ ំក្ូ នថែលមានអាយុ 13 ឆ្នំ ឬអាយុលក្េ ងជាងលនេះថែលមិនទន់ចូលអនុ វ ិទ្ាល័យ
ប្រសិនលរើមិនមានការលលើក្ថលងប្តូវអនុវតត លទ្
• លប្រើលសវាថែទ ំក្ូ នថែលបានអនុម័ត
• មានការទ្ទ្ួ លខុសប្តូវក្នុងការរង់ថ្ែៃ លសវាថែទ ំក្ូ ន
• ប្តូវលៅតាមលក្ខ ខណ្ឌថ្ននិវាសោាន និងការចាក្់ថ្នរ
ំ ង្ការ។
លែើមបីរលំ េញតាមលក្ខ ខណ្ឌថ្ននិវាសោាន អន ក្ ឬថ្ែគូ ររស់អនក្ប្តូវថតក្ំេុងរស់លៅក្នុងប្រលទ្សអូ ប្រតលី
ល ើយមានលក្ខ ខណ្ឌមួ យក្នុងចំលណាមលក្ខ ខណ្ឌខាងលប្កាម៖
• េលរែា អូប្រតលី
• ទ្ិែាការរនក្់លៅជាអចិថ្្នត យ៍
• ទ្ិោាការ Special Category
• ប្រលេទ្ទ្ិោាការរលណា
ដ េះអាសនន ជាក្់លាក្់ ឧទ រណ្៍ ទ្ិោាការ Partner Provisional ឬទ្ិោាការ Temporary
Protection។
អន ក្ប្រថ លជាប្តូវរំលេញតាមលក្ខ ខណ្ឌថ្ននិវាសោានផ្ងថែរ ប្រសិនលរើប្តូវអនុវតត លក្ខ ខណ្ឌមួ យក្នុង
ចំលណាមលក្ខ ខណ្ឌខាងលប្កាម៖
• អន ក្ ឬថ្ែគូ ររស់អនក្ជានិសសិតររលទ្ស បានឧរតថ មភលោយរោាេិបាលអូ ប្រតលីលែើមបីសិក្ា
លៅក្នុងប្រលទ្សអូ ប្រតលី
• អន ក្សថ ិតលៅក្នុងការលំបាក្ ឬកាលៈលទ្សៈេិលសសថែលប្តូវអនុវតត ។
អន ក្អាចប្តូវបានលលើក្ថលងេីលក្ខ ណ្ៈវ ិនិចឆ័យខៃ េះក្នុងចំលណាមលក្ខ ណ្ៈវ ិនិចឆ័យទ ំងលនេះលៅក្នុងកាលៈលទ្សៈ
េិលសស។
ចំនួនថ្ន Child Care Subsidy ថែលអន ក្អាចទ្ទ្ួ លបានប្រថ លជាអាប្ស័យលៅលលើលក្ខ ខណ្ឌទ ំងអស់
ែូ ចខាងលប្កាម៖
• ប្បាក្់ចំណ្ូលររស់ប្គួ ររអន ក្
• ចំនួនក្ូ នថែលសថ ិតលៅក្នុងការថែទ ំររស់អនក្
• ការក្ំណ្ត់ចំនួនអប្តាតាមលមា៉ោងថផ្ែ ក្លលើប្រលេទ្ថ្នការថែទ ំក្ូ នថែលបានអនុម័តថែលអន ក្លប្រើប្បាស់
និងអាយុររស់ក្ូនអន ក្
• ចំនួនលមា៉ោងថ្នសក្មេ ភាេថែលទ្ទ្ួ លរាល់ ថែលអន ក្និងថ្ែគូ ររស់អនក្ល្វ ើ។

ប្រាក់ចំណូលប្ររួ សារ
លយើងនឹងលប្រើប្បាស់ការបា៉ោន់រេនប្បាក្់ចំណ្ូលប្គួ ររររស់អនក្លែើមបីគណ្នាចំនួនថ្ែៃ ឈ្ន ួលប្រចាំលមា៉ោងររស់
អន ក្ថែលលយើងនឹងរង់ឱ្យ។
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ចំនួនកូ នដែលស្ថិននៅកនុងការដែទំ
ប្រសិនលរើអនក្មានក្ូ នលប្ចើនជាងមួ យនាក្់ថែលមានអាយុ 5 ឆ្នំ ឬអាយុលប្កាមលនេះសថ ិតលៅក្ន ងការថែទ ំ
ល ើយមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានលប្ចើនជាង 0% Child Care Susidy លនាេះអន ក្ប្រថ លជាអាចទ្ទ្ួ លបាន Child Care
Subsidy កាន់ថតខព ស់។ ការលនេះនឹងអនុវតត សប្មារ់ក្ូនមានក្់ ឬក្ូ នលប្ចើននាក្់ររស់អនក្។
ប្រសិនលរើអនក្មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន៖
• ក្ូ នរងលគររស់អនក្មានអាយុ 5 ឬអាយុលប្កាមលនេះ នឹងទ្ទ្ួ លបានតាមអប្តាល្វ ើលតសត
ប្បាក្់ចំណ្ូលសត ង់ោរររស់អនក្ ថែលជាភាគរយអន ក្មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានថផ្ែ ក្លលើ
ការបា៉ោន់រេនប្បាក្់ចំណ្ូលប្គួ ររររស់អនក្
• ក្ូ នណាមានក្់ថែលមានអាយុលក្េ ងជាងលនេះ ប្រថ លជាអាចទ្ទ្ួ លបានឧរតថ មភ្នកាន់ថតខព ស់ 30%
ថែលបានក្ំណ្ត់ចំនួនជាអតិររមា 95%។
ក្ូ នណាមានក្់ថែលមានអាយុ 6 ឆ្នំ និងអាយុលលើសលនេះ នឹងរនត ទ្ទ្ួ លបានភាគរយ Child Care Subsidy
សត ង់ោរររស់អនក្។
អប្តា Child Care Subsidy កាន់ថតខព ស់មិនអនុវតត ចំល

េះវគា ថែទ ំ In Home Care (ការថែទ ំលៅផ្ា េះ)លទ្។

អន ក្អាចអានរថនថ មអំេីលរឿងលនេះលៅឯ servicesaustralia.gov.au/higherccs

ការកំណត់ចំនួនអប្រាាមន ៉ោ ង
ចំនួនថ្ន Child Care Subsidy ថែលអន ក្អាចទ្ទ្ួ លបាននឹងអាប្ស័យលលើប្រលេទ្ថ្នការថែទ ំក្ូ នថែលបាន
អនុម័ត ថែលអន ក្លប្រើប្បាស់ និងអាយុថ្នក្ូ នររស់អនក្។
ភាគរយថ្ន Child Care Subsidy ររស់អនក្នឹងអនុវតត ទ ំងតាមថ្ែៃ ឈ្ន ួលប្រចាំលមា៉ោងថែលអន ក្ប្តូវបាន
លគគិតថ្ែៃ លោយលសវាថែទ ំររស់អនក្ ឬការក្ំណ្ត់ចំនួនអប្តាតាមលមា៉ោង ថែលណាមួ យថែលទរជាង។

ស្កមម ភាពនានាដែលទទួ លសាាល់៖
អន ក្ប្តូវល្វ ើសក្មេ ភាេមួ យថែលប្តូវបានទ្ទ្ួ លរាល់លែើមបីទ្ទ្ួ លបាន Child Care Subsidy។ លនេះអាចរ ួមមាន៖
• ការង្ករមានរង់ប្បាក្់ – រ ួមមានការឈ្រ់សប្មាក្ ែូ ចជាការឈ្រ់សប្មាក្មាតុភាេ
• ការសិក្ា និងការរណ្្ុេះរណា
ដ ល
• ការង្ករមិនមានរង់ប្បាក្់លៅក្នុងអាជីវក្មមប្គួ ររ
• ក្ំេុងរក្ការង្ករល្វ ើ
• ក្ំេុងល្វ ើការសេ ័ប្គចិតត
• ការង្ករខល ួនឯង
• សក្មេ ភាេនានាែថ្ទ្លទ្ៀត-លៅតាម-នីមួយៗ។
នឹងមានការលលើក្ថលងសប្មារ់ឪេុក្មាដយថែលមិនអាចរំលេញតាមលក្ខ ខណ្ឌតប្មូវក្នុងការល្វ ើលតសត សក្មេ
ភាេ ក្៏ែូចជាលែើមបីគំប្ទ្ការចូ លរ ួមររស់ក្ូនលៅក្នុងរលាមលតត យយ។
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ន ៉ោ ងននស្កមម ភាព
ប្រសិនលរើអនក្មានថ្ែគូ លយើងនឹងេិនិតយលមើលទ ំងក្ប្មិតសក្មេ ភាេររស់អនក្។
លយើងនឹងគណ្នាចំនួនលមា៉ោងរ៉ោុនាេនថ្ន of Child Care Subsidy ថែលអន ក្អាចទ្ទ្ួ លបានក្នុង
េីរសបាដ ៍នីមួយៗ លោយលប្រើក្ប្មិតសក្មេ ភាេ 2 កាន់ថតទរ។

ការកាត់ពនធ ទុក
លែើមបីកាត់រនថ យឱ្កាសថ្នការរង់ប្បាក្់លលើស លយើងនឹងកាត់េនធ ទ្ុក្ 5% ថ្ន Child Care Subsidy
ររស់អនក្សប្មារ់េីរសបាដ ន
៍ ីមួយៗ។
លៅចុងឆ្នំ ិរញ្ញ វតថុនីមួយៗ លយើនឹងល្វ ើសមតុលយលលើការរង់ប្បាក្់ររស់អនក្។ លយើនង
ឹ ល្វ ើសមតុលយលនេះលោយ
លប្រៀរល្ៀរការបា៉ោន់រេនប្បាក្់ចំណ្ូលររស់អនក្លៅនឹងប្បាក្់ចំណ្ូលជាក្់ថសដ ងររស់អនក្។ ការល្វ ើែូចលនេះ
នឹងធានាឱ្យអន ក្ទ្ទ្ួ លបានចំនួនឧរតថ មភ្នបានប្តឹមប្តូវ។
ប្រសិនលរើអនក្បា៉ោន់រេនប្បាក្់ចំណ្ូលររស់អនក្តិចជាង លនាេះអន ក្អាចមានការរង់ប្បាក្់លលើស
ថែលអន ក្នឹងប្តូវរង់សងមក្វ ិញ។ លយើងនឹងលប្រើប្បាស់ Child Care Subsidy ថែលលយើងបាន
កាត់េនធ ទ្ុក្លែើមបីកាត់រនថ យចំនួនថែលអន ក្ប្តូវរង់សងមក្វ ិញ។
ប្រសិនលរើអនក្បា៉ោន់រេនប្បាក្់ចំណ្ូលប្គួ ររររស់អនក្លលើស ល ើយមិនទ្ទ្ួ លបាន Child Care
Subsidyប្គរ់ប្គន់លទ្ លនាេះលយើងនឹងរង់ចំនួនថែលជំ ក្់ណាមួ យលោយផ្ទាល់លៅឱ្យអន ក្។
ចំនួនលនេះនឹងរ ួមមាន Child Care Subsidy ថែលលយើងបានកាត់េនធ ទ្ុក្។
អន ក្អាចថក្សប្មួ លចំនួនកាត់េនធ ទ្ុក្ររស់អនក្បាន។

រនបៀបនែើមបីទមទរ Child Care Subsidy
លែើមបីល្វ ើការទមទរតាមអនឡាញ អន ក្ប្តូវការគណ្នី myGov និងគណ្នីអនឡាញ Centrelink។ គណ្នី
myGov ររស់អនក្ប្តូវថតបានភាារ់លៅ Centrelink។
ប្រសិនលរើអនក្មិនមានគណ្នី myGov លទ្ សូ មលៅកាន់ my.gov.au លែើមបីរលងា ើតវាមួ យ។
សប្មារ់ជំនួយក្នុងការរលងា ត
ើ គណ្នី myGov ររស់អនក្ សូ មលៅកាន់ go to
servicesaustralia.gov.au/mygovguides
លប្រើប្បាស់គណ្នីអនឡាញ Centrelink ររស់អនក្លៅក្នុង myGov លែើមបីផ្ដល់េ័ត៌មាន
និងឯក្ររគំប្ទ្ណាមួ យររស់អនក្។

Child Care Subsidy បដនថ ម
Additional Child Care Subsidy រថនថ ម ផ្ដ ល់ជូនជំនួយរថនថ មែល់ប្គួ ររមួ យចំនួន សប្មារ់ថ្ែៃលសវាថែទ ំ
ក្ូ នររស់េួក្លគ។ អន ក្ប្តូវថតមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន Child Care Subsidy លែើមបីមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន Additional
Child Care Subsidy។ មានប្រលេទ្ខុសៗគនថែលអន ក្អាចោក្់ ក្យសុំសប្មារ់៖
• Additional Child Care Subsidy (Grandparent)។ វាជួ យលលើចំណាយក្នុងការថែទ ំក្ូ ន
ី ូ នជីតា ឬជីែូនជីតាទ្ួ តលោយមានការថែទ ំចមបងថ្នលៅ ឬលៅទ្ួ តររស់អនក្។
ប្រសិនលរើជែ
អន ក្ប្តូវថតទ្ទ្ួ លការរង់ប្បាក្់គំប្ទ្ប្បាក្់ចំណ្ូល។
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• Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship)។
វាផ្ដ លជ
់ ំនួយរយៈលេលខៃ ជា
ី មួ យនឹងចំណាយក្នុង ការថែទ ំក្ូ ន
ប្រសិនលរើអនក្ក្ំេុងជួ រប្រទ្េះការលំបាក្ថផ្ន ក្ ិរញ្ញ វតថុជារលណា
ដ េះអាសនន លោយររ
កាលៈលទ្សៈ ួ សេីការប្គរ់ប្គងររស់អនក្។
• Additional Child Care Subsidy (Transition to Work)។ វាជួ យែល់ ចំណាយក្នុងការថែទ ំក្ូ ន
ប្រសិនលរើអនក្អន ក្ក្ំេុងល្វ ើអនត រកាលេីការរង់ប្បាក្់គំប្ទ្ប្បាក្់ចំណ្ូល លោយចូ លរ ួមលៅក្នុងការង្ករ
សក្មេ ភាេសិក្ា ឬសក្មេ ភាេរណ្្ុេះរណា
ដ ល។
Additional Child Care Subsidy (Child Wellbeing) ជួ យក្ុមារ និងប្គួ ររនានា ថែលង្កយរងលប្គេះ
ឬមិនទ្ទ្ួ លបានផ្លប្រលោជន៍។ អន ក្ផ្ដ ល់លសវាថែទ ំក្ូ នររស់អនក្នឹងអនុវតត ជំនួសមុខឱ្យអន ក្។

រនបៀបនែើមបីដាក់ពាកយស្ុំ Additional Child Care Subsidy
លែើមបីោក្់ ក្សសុំតាមអនឡាញ អន ក្ប្តូវការគណ្នី myGov និងគណ្នីអនឡាញ Centrelink។ គណ្នី
mygov ររស់អនក្ប្តូវថតបានភាារ់លៅ Centrelink។
លប្រើប្បាស់គណ្នីអនឡាញ Centrelink ររស់អនក្តាមរយៈ myGov លែើមបីផ្ដល់េ័តមា
៌ ន
និងឯក្ររគំប្ទ្ណាមួ យររស់អនក្។

ា៉ោន់សាមនជំនួយនែៃនស្វាដែទំកូនរបស្់អនក
អន ក្អាចលប្រើប្បាស់លគ ទ្ំេ័រ Starting Blocks ជាភារអង់លគៃ សលែើមបីលមើលជំនួយថ្ែៃលសវាថែទ ំក្ូ ន
រ៉ោុនាេនថែលអន ក្អាចទ្ទ្ួ លបាន។ លៅកាន់ startingblocks.gov.au/fees-estimator

ប្របស្ិននបើកូនរបស្់អនកមិនប្រតូវានដែទំអស្់រយៈនពល 26 ស្ាាហ៍
ឬយូរជាងននេះ
ចារ់េីថ្ែៃ ទ្ី 11 ថខក្ក្ា ោ ឆ្នំ 2022 ប្រសិនលរើក្ូនររស់អនក្បានឈ្រ់លប្រើប្បាស់ការថែទ ំក្ូ នអស់រយៈលេល
ោ៉ោងលោចណាស់ 26 សបាដ ៍ជារនត រនាារ់ េួ ក្លគនឹងមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន Child Care Subsidyលទ្។
លយើងនឹងវាយតថ្មលប្គួ ររររស់អនក្ល ើង វ ិញ ប្រសិនលរើក្ូនមានក្់ ឬក្ូ នលប្ចើននាក្់ររស់អនក្ឈ្រ់លប្រើប្បាស់
ការថែទ ំក្ូ ន។
លយើងនឹងប្តួ តេិនិតយលែើមបីលមើលប្រសិនលរើក្ូនណាមានក្់ែថ្ទ្លទ្ៀតលៅថតលប្រើប្បាស់ការថែទ ំក្ូ ន
អាចទ្ទ្ួ លបានអប្តាឧរតថ មភ្នកាន់ថតខព ស់ចារ់េីថ្ែៃ ទ្ី 11 ថខក្ក្ា ោ ឆ្នំ 2022 តលៅ។
ប្រសិនលរើអនក្សលប្មចចិតតមិនលប្រើប្បាស់ការថែទ ំក្ូ នលទ្ អន ក្អាចទក្់ទ្ងលយើងលែើមបីរញ្ច រ់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន
Child Care Subsidy ររស់ក្ូនអន ក្។
ប្រសិនលរើក្ូនររស់អនក្ចារ់លផ្ដ ើមចូ លរ ួមក្នុងការថែទ ំមដ ងលទ្ៀត អន ក្នឹងប្តូវការោក្់រញ្ជន
ូ ការទមទរែេ ី
សប្មារ់ Child Care Subsidy សប្មារ់ក្ូនលនាេះ។

ស្ប្រ

ប់ព័ត៌

នបដនថ ម

• សូ មលៅទ្ូ រសេា លៅលលខ 131 202 លែើមបីនិោយជាមួ យលយើងជាភារររស់អនក្អំេីការរង់ប្បាក្់
និងលសវាក្មេ Centrelink។
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• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាក្ថនៃ ងថែលអន ក្អាចអាន រដរ់ ឬ
លមើលេ័ត៌មានជាភារររស់អនក្បាន។
• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy សប្មារ់េ័ត៌មានរថនថ មជាភារអង់លគៃ ស។
• ចូ លលៅទ្សសនាមជឈមណ្ឌលលសវាក្មេ ។
ចំណំ៖ ការលៅទ្ូ រសេា េីទ្ូរសេា ផ្ាេះររស់អនក្លៅលលខ ‘13’ េីក្ថនៃ ងណាមួ យលៅក្នុងប្រលទ្សអូ ប្រតលីគឺ
ប្តូវបានគិតថ្ែៃតាមអប្តាលែរ។ អប្តាលនាេះអាចថប្រប្រួ លេីតថ្មៃ ថ្នការលៅទ្ូ រសេា តាមតំរន់ ល ើយ
ក្៏អាចថប្រប្រួ លផ្ងថែរក្នុងចំលណាមអន ក្ផ្ដ ល់លសវាទ្ូ រសេា នានា។ លៅទ្ូ រសេា លៅលលខ ‘1800’
េីទ្ូរសេា ផ្ាេះររស់អនក្គឺឥតគិតថ្ែៃ ។ ការលៅទ្ូ រសេា េីទ្ូរសេា រធារណ្ៈ និងេីទ្ូរសេា ចល័តអាចប្តូវបាន
ក្ំណ្ត់លមា៉ោង ប្េមទ ំងប្តូវបានគិតថ្ែៃ តាមអប្តាកាន់ថតខព ស់។

ការប្របកាស្មិនទទួ លខុស្ប្រតូវ
េ័ត៌មានថែលមានលៅក្នុងការលបាេះផ្ាយលនេះមានលគលរំណ្ងថតជាការថណ្នាំចលំ េះការរង់ប្បាក្់
និងលសវាក្មេ នានារ៉ោលុ ណា
ណ េះ។ វាជាការទ្ទ្ួ លខុសប្តូវររស់អនក្ក្នុងការសលប្មចចិតត ប្រសិនលរើអនក្ប្បាថ្នចង់
ោក្់ ក្យលែើមបីទ្ទ្ួ លបានការរង់ប្បាក្់ និងលែើមបីល្វ កា
ើ រោក្់ ក្យសុំទក្់ទ្ងនឹងកាលៈលទ្សៈេិលសស
ររស់អនក្។
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Child Care Subsidy
Child Care Subsidy helps with the cost of approved child care. If you are eligible, we will pay it
directly to your child care provider to reduce the fees you pay.
To be eligible you must meet all of the following:
• care for a child 13 years of age or younger who is not in secondary school, unless an exemption
applies
• use an approved child care service
• be responsible for paying the child care fees
• meet residency and immunisation requirements.
To meet the residency requirements, you or your partner must be living in Australia and have one
of the following:
• Australian citizenship
• a permanent residence visa
• a Special Category visa
• a certain temporary visa type, for example, a Partner Provisional or Temporary Protection visa.
You may also meet the residency requirements if any of the following apply:
• you or your partner are an overseas student, sponsored by the Australian Government to study
in Australia
• you are in hardship or special circumstances apply.
You may be exempt from some of these criteria in specific circumstances.
The amount of Child Care Subsidy you can get may depend on all of the following:
• your family’s income
• the number of children in your care
• the hourly rate cap based on the type of approved child care you use and the age of your child
• the hours of recognised activities you and your partner do.

Family income
We will use your family income estimate to work out how much of your hourly fee we will pay.

Number of children in care
If you have more than one child aged 5 or under in care, and are eligible for more than 0% Child
Care Susidy, you may get a higher Child Care Subsidy. This will apply for one or more of your
children.
If you are eligible:
• your eldest child aged 5 or under will get your standard income tested rate, which is the
percentage you are eligible for based on your family income estimate
14090.2205
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• any younger children may get a 30% higher subsidy, capped at a maximum of 95%.
Any children aged 6 and above will continue to get your standard Child Care Subsidy percentage.
The higher Child Care Subsidy rate does not apply to In Home Care sessions of care.
You can read more about this at servicesaustralia.gov.au/higherccs

Hourly rate cap
The amount of Child Care Subsidy you can get will depend on the type of approved child care you
use, and the age of your child.
Your Child Care Subsidy percentage will apply to either the hourly fee you are charged by your
child care service, or the hourly rate cap whichever is lower.

Recognised activities:
You need to do a recognised activity to get Child Care Subsidy. This can include:
• paid work – including leave, like maternity leave
• study and training
• unpaid work in family business
• looking for work
• volunteering
• self-employment
• other activities on a case-by-case basis.
There will be exemptions for parents who cannot meet the activity test requirements, as well as to
support children’s participation in preschool.

Hours of activity
If you have a partner we will look at both of your activity levels. We will work out how many hours
of Child Care Subsidy you can get each fortnight by using the lower of the 2 activity levels.

Withholding
To help reduce the chance of an overpayment, we will withhold 5% of your Child Care Subsidy
each fortnight.
At the end of each financial year we will balance your payments. We will do this by comparing your
income estimate to your actual income. This will ensure you got the correct amount of subsidy.
If you underestimate your income you may have an overpayment which you will need to pay back.
We will use the Child Care Subsidy we withheld to reduce the amount you have to pay back.
If you overestimate your family income and don’t get enough Child Care Subsidy, we will pay any
outstanding amount directly to you. This will include the Child Care Subsidy we withheld.
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You are able to vary your withholding amount.

How to claim Child Care Subsidy
To make a claim online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov
account must be linked to Centrelink.
If you do not have a myGov account, go to my.gov.au to create one.
For help setting up your myGov account, go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides
Use your Centrelink online account in myGov to provide your information and any supporting
documents.

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy offers some families extra help with their child care fees. You must
be eligible for Child Care Subsidy to be eligible for Additional Child Care Subsidy. There are
different types you can apply for:
• Additional Child Care Subsidy (Grandparent). This helps with the cost of child care if you are a
grandparent or great grandparent with primary care of your grandchild or great grandchild. You
must receive an income support payment.
• Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship). This gives short-term help with
the cost of child care if you are experiencing temporary financial hardship due to circumstances
beyond your control.
• Additional Child Care Subsidy (Transition to Work). This helps with the cost of child care if you
are transitioning from an income support payment by engaging in work, study or training
activities.
Additional Child Care Subsidy (Child Wellbeing) helps vulnerable or disadvantaged families and
children. Your child care provider will apply on your behalf.

How to apply for Additional Child Care Subsidy
To apply online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov account
must be linked to Centrelink.
Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Estimate your child care fee assistance
You can use the Starting Blocks website in English to see how much child care fee assistance you
can get. Go to startingblocks.gov.au/fees-estimator
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If your child hasn’t been at care for 26 weeks or more
From 11 July 2022, if your child has stopped using child care for at least 26 continuous weeks,
they will not be eligible for Child Care Subsidy.
We will reassess your family if one or more of your children stop using child care. We will check to
see if any other children still using child care can get the higher subsidy rate from 11 July 2022
onwards.
If you decide not to use child care you can contact us to end your child’s Child Care Subsidy
eligibility.
If your child starts to attend care again you will need to submit a new claim for Child Care Subsidy
for that child.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink 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/childcaresubsidy 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’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.

PAGE 9 OF 9

Services Australia

