KHMER

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់សស
ិ ស និសសិត
Services Australia ផ្ដល់ជំនួយផ្ផ្ែកហិរញ្ញវតថុដល់សិសស និសសិតផ្ដលរានសិទ្ធិទ្ទ្ួលរាន។ ការបង់ប្រាក់ទ្ាំងននេះរួររាន
Youth Allowance និង Austudy។

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់រនុសសផ្ដលរានអាយុ 24 ឆែាំ ឬអាយុនកេងជាងននេះ
Youth Allowance គឺជាការបង់ប្រាក់សប្រាប់រនុសសផ្ដលរានអាយុ 16 ឆែាំ នទ្ៅ 24 ឆែាំ ផ្ដលកំពុងសិកសា នពញនរ៉ោង
ឬន្វើករេសិកសាអូប្សរាលីនពញនរ៉ោង។ រនុសសភាគនប្រើនប្តូវការរង់រាំរហូតដល់ពួកនគបញ្ចប់ អនុវិទ្យាល័យ ឬប្គប់អាយុ 18 ឆែាំ
ននៅនពលពួកនគអារដាក់ពាកយសុំសប្រាប់ Youth Allowance។ ននៅរុននពលសិសស និសសិតប្គប់អាយុ 18 ឆែាំ
ឪពុករដាយរបស់ពួកនគអារទ្ទ្ួលរាន Family Tax Benefit។

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់រនុសសផ្ដលរានអាយុ 25 ឬអាយុនលើសននេះ
Austudy គឺជាការបង់ប្រាក់សប្រាប់រនុសសផ្ដលរានអាយុ 25 ឆែាំ ឬអាយុនលើសននេះ ផ្ដលកំពុងសិកសា នពញនរ៉ោង
ឬន្វើករេសិកសាអូប្សរាលីនពញនរ៉ោង។

ប្រាក់បផ្នែរសប្រាប់រនុសសផ្ដលកំពង
ុ ទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់នផ្សង
នទ្ៀត
Pensioner Education Supplement គឺជាការបង់ប្រាក់នដើរបីជួយនលើរំណាយកនុងការសិកសា។ វាសប្រាប់សស
ិ ស
និសសិតផ្ដលទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់ពី៖
• Services Australia
• Department of Veterans' Affairs។

ករចស
ី ប្រាប់សស
ិ ស និសសិតរួយរំនន
ួ
Student Start-up Loan គឺជាករចីសេ័ប្គរិតរសប្រាប់សិសស និសសិតនពញនរ៉ោងរួយរំនួនផ្ដលទ្ទ្ួលរាន Youth Allowance ឬ
Austudy។ ករចីរិនប្តូវរានបង់ឱ្យនដ៉ោយសវ័យប្បវតរិនទ្។ សិសស និសសិតប្តូវការ ដាក់ពាកយសុំសប្រាប់ករចីននេះ។ សិសស
និសសិតប្តូវការបង់សងករចីវិញ ននៅនពលពួកនគរាប់នផ្ដើរទ្ទ្ួលរាន រំនួនប្រាក់រំណូលជាក់លាក់រួយ។

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់ការផ្លាស់បរដូ កផ្នលងន ង
ើ វិញ
សិសស និសសិតរួយរំនួនផ្ដលកំពុងទ្ទ្ួលរាន Youth Allowance ក៏អារទ្ទ្ួលរាន Relocation Scholarship ផ្ងផ្ដរ។
វាប្តូវរានបង់ឱ្យរួយដងកនុងរួយឆែាំ។ វាអាររានសប្រាប់សិសស និសសិតផ្ដល
ប្តូវការរស់ននៅឆងាយពីផ្ទេះប្គួសាររបស់ពួកនគនដើរបីសិកសា។

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់សស
ិ ស និសសិតននៅតារតំបន់ផ្ដលផ្លាស់ទ្ក
ី ផ្នលងនដើរបីសក
ិ សា
Tertiary Access Payment គឺជាការបង់ប្រាក់ផ្តរួយដង។ ការបង់ប្រាក់ននេះសប្រាប់សិសស និសសិតននៅ តារតំបន់
ឬននៅតារតំបន់ជនបទ្ននប្បនទ្សអូប្សរាលី។ ការបង់ប្រាក់ននេះជួយដល់រំនាយកនុង
ការផ្លាស់ទ្ីកផ្នលងនដើរបីនទ្ៅសិកសានប្ក៉ោយអនុវិទ្យាល័យ។
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ការបង់ប្រាក់សប្រាប់អក
ែ ផ្សវងរកការងារ និងរនុសសដនទ្នទ្ៀត
Education Entry Payment ប្តូវរានបង់ឱ្យរួយដងកនុងរួយឆែាំ។ វាជួយដល់រំណាយកនុងការន្វើការសិកសា
ឬការបណ្ដេះបណ្ាល។ រនុសសផ្ដលទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់រួយរំនួនពី Services Australia រួររាន JobSeeker Payment
អារទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់ននេះ។

ជំនយ
ួ នផ្សងនទ្ៀត
សិសស និសសិតផ្ដលទ្ទ្ួលរាន Youth Allowance, Austudy ឬ Pensioner Education Supplement
ប្បផ្ហលជាទ្ទ្ួលរានជំនួយនផ្សងនទ្ៀតផ្ងផ្ដរ។ ឧទ្ាហរណ៍៖

ជំនួយសប្រាប់រំណាយន្វើដំនណើរ
Fares Allowance ជួយនលើរំណាយន្វើដំនណើរសប្រាប់សិសស និសសិតរួយរំនួនផ្ដលប្តូវការរស់ននៅឆងាយពីផ្ទេះ នដើរបីសិកសា។

សរបទ្ាន និងប្រាក់ឧបតែរភ
សិសស និសសិតប្បផ្ហលជាអារទ្ទ្ួលរានអតែប្បនយ៉ោជន៍នផ្សងនទ្ៀតផ្ងផ្ដរ ដូរជា Health Care Card ឬ Rent Assistance។

សប្រាប់ពត
័ រ
៌ ានបផ្នែរ
• នហៅទ្ូរសពទនទ្ៅផ្សសទ្ូរសពទ Youth and Students (យុជន និងសិសសនិសសិត) តារនលស 132 490។
សូរប្រាប់ឱ្យនយើងដឹងប្បសិននបើអែកប្តូវការអែកបកផ្ប្បផ្ទាល់រាត់ នហើយនយើងនឹងរាត់ផ្រង
ឱ្យរានអែកបកផ្ប្បផ្ទាល់រាត់នដ៉ោយឥតគិតនលល។
• នទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/education សប្រាប់ព័ត៌រានបផ្នែរជាភាសាអង់នគលស។
• នទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកផ្នលងផ្ដលអែកអារអាន សដាប់
ឬនរើលព័ត៌រានជាភាសារបស់អែករាន។
• សូរនហៅទ្ូរសពទនទ្ៅនលស 131 202 នដើរបីនិយាយជារួយនយើងជាភាសារបស់អែកអំពីការបង់ប្រាក់ និងនសវាករេ
Centrelink។
• សូរនហៅទ្ូរសពទនទ្ៅនលស 132 011 សប្រាប់ Medicare និងនលស 131 272 សប្រាប់ Child Support។
សូរប្រាប់ឱ្យនយើងដឹងប្បសិននបើអែកប្តូវការអែកបកផ្ប្បផ្ទាល់រាត់ នហើយនយើងនឹងរាត់ផ្រងឱ្យរាន
អែកបកផ្ប្បផ្ទាល់រាត់នដ៉ោយឥតគិតនលល។
• រូលនទ្ៅទ្សសនារជឈរណឌលនសវាករេ។
រំណាំ៖ ការនហៅទ្ូរសពទពីទ្ូរសពទផ្ទេះរបស់អែកនទ្ៅនលស ‘13’ ពីកផ្នលងណារួយននៅកនុងប្បនទ្សអូប្សរាលី
គឺប្តូវរានគិតនលលតារអប្តានលរ។ អប្តានន៉ោេះអារផ្ប្បប្បួលពីតនរលននការនហៅទ្ូរសពទតារតំបន់ នហើយ
ក៏អារផ្ប្បប្បួលផ្ងផ្ដរកនុងរំនណ៉ោរអែកផ្ដល់នសវាទ្ូរសពទនានា។ នហៅទ្ូរសពទនទ្ៅនលស ‘1800’ ពីទ្ូរសពទផ្ទេះ
របស់អែកគឺឥតគិតនលល។ ការនហៅទ្ូរសពទពីទ្ូរសពទសា្ារណៈ និងពីទ្ូរសពទរល័តអារប្តូវរានកំណត់នរ៉ោង
ប្ពរទ្ាំងប្តូវរានគិតនលលតារអប្តាកាន់ផ្តសពស់។

ការប្បកាសរិនទ្ទ្ួលសុសប្តូវ
ព័ត៌រានផ្ដលរានននៅកនុងការនរ៉ោេះផ្សាយននេះរាននគ៉ោលបំណងផ្តជាការផ្ណនាំរំនព៉ោេះការបង់ប្រាក់ និងនសវាករេនានាបុនណ្៉ោេះ។
វាជាការទ្ទ្ួលសុសប្តូវរបស់អែកកនុងការសនប្រររិតរ ប្បសិននបើអែកប្រាលែារង់ ដាក់ពាកយនដើរបីទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់
និងនដើរបីន្វើការដាក់ពាកយសុំទ្ាក់ទ្ងនឹងកាលៈនទ្សៈពិនសស របស់អែក។
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Payments for students
Services Australia provides financial help to eligible students. These payments include Youth
Allowance and Austudy.

Payment for people aged 24 or younger
Youth Allowance is a payment for people 16 to 24 years of age who are studying full time or doing
a full-time Australian Apprenticeship. Most people need to wait until they finish secondary school or
turn 18 years of age before they can apply for Youth Allowance. Before students turn 18 years of
age, their parents may get Family Tax Benefit.

Payment for people aged 25 or older
Austudy is a payment for people 25 years of age or over who are studying full time or doing a fulltime Australian Apprenticeship.

Supplement for people getting other payments
The Pensioner Education Supplement is a payment to help with the costs of study. It is for students
who get a payment from either:
• Services Australia
• Department of Veterans' Affairs.

Loan for some students
The Student Start-up Loan is a voluntary loan for some full-time students who get Youth Allowance
or Austudy. The loan is not paid automatically. Students need to apply for it. Students need to pay
the loan back once they start earning a certain amount of income.

Payment for relocating
Some students getting Youth Allowance can also get the Relocation Scholarship. This is paid once
a year. It is available to students who need to live away from their family home to study.

Payment for regional students who move for study
The Tertiary Access Payment is a one off payment. It is for some students from regional or remote
areas of Australia. It helps with the cost of moving to study after secondary school.

Payment for job seekers and other people
The Education Entry Payment is paid once a year. It helps with the costs of doing study or training.
People who get some payments from Services Australia, including JobSeeker Payment, may get it.

Other help
Students who get Youth Allowance, Austudy or the Pensioner Education Supplement may also be
able to get other help. For example:

Help with the costs of travel
Fares Allowance helps with the costs of travel for some students who need to live away from home
to study.
15800.2206
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Concessions and allowances
Students may also be able to get other benefits such as a Health Care Card or Rent Assistance.

For more information
• Call the Youth and Students (Youth and Students) line on 132 490. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free.
• Go to servicesaustralia.gov.au/education for more information in English.
• 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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