TURKISH

Child Care Subsidy
Child Care Subsidy onaylanmış çocuk bakımı masraflarında yardımcı olur. Gerekli şartları
karşılıyorsanız ödediğiniz ücreti azaltmak için çocuk bakımı sağlayıcınıza doğrudan ödeyeceğiz.
Yararlanabilmek için aşağıdaki şartların tümünü karşılamalısınız:
• bir muafiyet bulunmadıkça, ortaokul ve liseye gitmeyen 13 yaş ve altı bir çocuğa bakıyor
olmalısınız
• onaylı bir çocuk bakım hizmetini kullanıyor olmalısınız
• çocuk bakımı ücretini ödemekten sorumlu olmalısınız
• oturum ve aşılama gerekliliklerini karşılıyor olmalısınız.
Oturum gerekliliklerini karşılamak için, siz ya da partneriniz Avustralya'da yaşıyor ve
aşağıdakilerden birisine sahip olmalısınız:
• Avustralya vatandaşlığı
• daimi oturum vizesi
• Special Category vizesi
• Partner Provisional ya da Temporary Protection vizesi gibi belli bir geçici vize türü.
Aşağıdakilerden birisi geçerliyse yine oturum gerekliliklerini karşılamalısınız:
• siz ya da partneriniz Avustralya'da eğitim görmek için Avustralya Hükümeti sponsorluğunda yurt
dışı öğrencisi olmalısınız
• zorluk yaşıyor olmalısınız ya da özel durumlar mevcut olmalıdır.
Belirli durumlarda bu kriterlerin bazılarından muaf olabilirsiniz.
Alabileceğiniz Child Care Subsidy aşağıdakilerin tümüne bağlı olabilir:
• ailenizin geliri
• bakımınız altındaki çocuk sayısı
• kullandığınız onaylanmış çocuk bakımı türü ve çocuğunuzun yaşını esas alan saatlik ücret
tavanı
• sizin ve partnerinizin gerçekleştirdiği tanınan aktivite saati

Ailenin geliri
Ailenizin tahmini gelirini, saatlik ücretinizin ne kadarını ödeyeceğimizi hesaplamak için
kullanacağız.

Bakılan çocuk sayısı
Bakımınız altında 5 yaş ve altı birden fazla çocuk varsa ve 0% adetten fazla Child Care Subsidy
desteğinden yararlanma hakkınız varsa daha yüksek Child Care Subsidy alabilirsiniz. Bu durum
çocuklarınızdan bir veya daha fazlası için geçerli olacaktır.
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Yararlanma şartlarını karşılıyorsanız:
• 5 yaş ve altı en büyük çocuğunuz, yararlanma şartlarını taşıdığınız ve ailenizin tahmini gelirini
esas alan yüzde olan standart gelir testine tabi oranınızı alacaktır
• yaşı daha küçük tüm çocuklar 30% daha yüksek destek ödemesi alabilir ve bunun tavanı
maksimum 95%'tir.
6 yaş ve üstü tüm çocuklar standart Child Care Subsidy yüzdenizi almaya devam edecektir.
Daha yüksek Child Care Subsidy oranı, bakımın In Home Care oturumları için geçerli değildir.
Bu konuda daha fazla bilgiyi servicesaustralia.gov.au/higherccs adresinde okuyabilirsiniz

Saatli ücret tavanı
Alacağınız Child Care Subsidy tutarı kullandığınız onaylanmış çocuk bakımı türüne ve
çocuğunuzun yaşına bağlı olacaktır.
Child Care Subsidy yüzdeniz çocuk bakım hizmetinizin ücretlendirdiği saatlik ücret ile saatlik ücret
tavanından düşük olanına uygulanacaktır.

Tanınan aktiviteler:
Child Care Subsidy alabilmek için tanınan bir aktivite yapmanız gerekir. Bunların arasında
aşağıdakiler sayılabilir:
• ücretli çalışma - doğum izni gibi izinler dahil
• eğitim ve kurs
• aile işletmelerinde ücretsiz çalışma
• iş arama
• gönüllü hizmetler
• kendi işini yapma
• diğer aktiviteler vaka bazında incelenecektir.
Aktivite testi gerekliliklerini karşılayamayan anne-babalar için ve çocukların okul öncesine katılımını
desteklemeye yönelik muafiyetler olacaktır.

Aktivite saatleri
Partneriniz varsa her ikinizin aktivite seviyesine bakacağız. 2 aktivite seviyesinden düşük olanını
kullanarak her iki haftada bir ne kadar Child Care Subsidy saati alabileceğini hesaplayacağız.

Alıkoyma
Fazla ödeme yapma olasılığını azaltmaya yardımcı olması için her iki haftada bir Child Care
Subsidy ödemenizin 5%'lik kısmını alıkoyacağız.
Her bir mali yılın sonunda ödemelerinizi dengeleyeceğiz. Bu işlemi gelir tahmininizle gerçek
gelirinizi karşılaştırarak yapacağız. Bu sayede doğru tutarda destek ödemesi almanız sağlanacak.
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Gelirinizi daha düşük tahmin etmişseniz geri ödemeniz gereken fazla ödeme yapılmış olabilir. Geri
ödemeniz gereken tutarı azaltmak için, alıkoyduğumuz Child Care Subsidy ödemesini
kullanacağız.
Aile gelirinizi fazla tahmin etmişseniz ve yeterli Child Care Subsidy almıyorsanız eksik kalan tutarı
doğrudan size ödeyeceğiz. Buna alıkoyduğumuz Child Care Subsidy dahildir.
Alıkoyulan tutarınızda değişiklik yapabilirsiniz.

Child Care Subsidy başvurusu nasıl yapılır
Çevrimiçi başvurusunda bulunmak için myGov hesabınız ve Centrelink çevrimiçi hesabınız
olmalıdır. myGov hesabınız Centrelink hesabına bağlı olmalıdır.
myGov hesabınız yoksa oluşturmak için my.gov.au adresine gidin.
myGov hesabınızın oluşturulmasıyla ilgili yardım için servicesaustralia.gov.au/mygovguides
adresine gidin
Bilgilerinizi ve her türlü destekleyici belgeyi iletmek için Centrelink çevrimiçi hesabınızı kullanın
(myGov hesabınızdan ulaşın).

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy, bazı ailelere çocuk bakımı ücretleriyle ilgili fazladan yardım sunar.
Additional Child Care Subsidy ödemesinden yararlanabilmek için Child Care Subsidy şartlarını
karşılıyor olmalısınız. Başvurabileceğiniz farklı türler vardır:
• Additional Child Care Subsidy (Grandparent). Bu ödeme, torunuzun ya da torununuzun
çocuğunun birincil bakımını sağlayan büyükanne/büyükbaba ya da büyük
büyükanne/büyükbaba iseniz çocuk bakımı masrafına yardımcı olur. Bir gelir destek ödemesi
alıyor olmalısınız.
• Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship). Bu ödeme, kontrolünüz
dışındaki durumlardan dolayı geçici mali zorluk yaşıyorsanız çocuk bakımı masrafında kısa
süreli yardım sağlar.
• Additional Child Care Subsidy (Transition to Work). Bu ödeme çalışma, eğitim ya da kurs
aktivitelerine dahil olarak gelir destek ödemesinden geçiş yapıyorsanız çocuk bakımı
masrafında yardımcı olur.
Additional Child Care Subsidy (Child Wellbeing) ödemesi savunmasız veya dezavantajlı ailelere ve
çocuklara yardımcı olur. Çocuk bakımı sağlayıcınız adınıza başvuracaktır.

Additional Child Care Subsidy başvurusu nasıl yapılır
Çevrimiçi başvurmak için myGov hesabınız ve Centrelink çevrimiçi hesabınız olmalıdır. myGov
hesabınız Centrelink hesabına bağlı olmalıdır.
Bilgilerinizi ve her türlü destekleyici belgeyi iletmek için Centrelink çevrimiçi hesabınızı kullanın
(myGov hesabınızdan ulaşın).
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Çocuk bakımı ücreti yardımınızı tahmin edin
Ne kadar çocuk bakımı ücreti yardımı alabileceğinizi öğrenmek için İngilizce Starting Blocks
internet sitesini kullanabilirsiniz. startingblocks.gov.au/fees-estimator adresine gidin

Çocuğunuz 26 hafta veya daha uzun süredir bakım hizmeti
almıyorsa
11 Temmuz 2022'den itibaren, çocuğunuz aralıksız en az 26 haftadır çocuk bakımı hizmetini artık
almıyorsa Child Care Subsidy ödemesinden yararlanamazlar.
Çocuklarınızdan biri ya da daha fazlası artık çocuk bakımından yararlanmıyorsa ailenizin
durumunu yeniden değerlendireceğiz. 11 Temmuz 2022'den itibaren, hala çocuk bakımı
hizmetinden yararlanan başka bir çocuğun daha yüksek destek oranından yararlanıp
yararlanamayacağını kontrol edeceğiz.
Çocuk bakımı hizmetini kullanmamaya karar verirseniz çocuğunuzun Child Care Subsidy
yararlanma durumunu sona erdirmek için lütfen bize başvurun.
Çocuğunuz yeniden bakım hizmeti almaya başlarsa bu çocuk için yeni bir Child Care Subsidy
başvurusunda bulunmalısınız.

Daha fazla bilgi
• Centrelink ödeme ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202
numaralı telefonu arayın.
• Bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresine gidin.
• İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy adresine gidin.
• Bir hizmet merkezine gidin.
Not: ev telefonunuzdan Avustralya’nın herhangi bir yerindeki ‘13’ ile başlayan numaraları aramanın
sabit bir ücreti vardır. Bu ücret, yerel arama ücretinden farklı olabilir ve telefon hizmetleri arasında
da farklılık gösterebilir. Ev telefonunuzdan ‘1800’ ile başlayan numaraları aramak ücretsizdir. Halka
açık telefonlardan ya da cep telefonlarından yapılan aramalar süre kısıtlamalı ve daha pahalı
olabilir.

Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler yalnızca ödeme ve hizmetlerde yol gösterme amacı taşımaktadır. Ödeme
başvurusunda bulunup bulunmamaya karar vermenin veya özel durumunuzla ilgili bir başvuru
yapmanın sorumluluğu size aittir.
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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.
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