BURMESE

က ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်းမ ျော်း
SecesrviAustraliအန ဖ င်ံ့ ရခွငံ့်ရှိသ ျော က ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် ငွ က ်း အကူအညီမ ျော်း ပ ်းပါသည်။
အဆှိိုပါထ ျောက်ပံ့က ်းမ ျော်းတွင် Yo
uthAlo
ancel နင်ံ့ Austud
w
yတှိိုံ့ ပါဝင်ပါသည်။

အသက် 24 နစ် သှိိုံ့မဟိုတ် ထှိိုံ့ထက် ငယ်ရွယသ
် ူမ ျော်းအတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း
Yo
thuAllo
anceဆှိိုသည်မျော အသက် 16 မ 24 နစ်အရွယ် လူငယ်လူရွယ်မ ျော်းအတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်းတစ်မ ှိို်းဖ စ်ပ ီ်း အခ ှိန်ပ ည်ံ့
w
ပညသင်ယူန သူ သှိိုံ့မဟိုတ် အခ ှိန်ပ ည်ံ့ သ စတ ်းလ နှိိုင်င အလိုပသ
် င်အဖ စ် လိုပ်ကှိိုင်န သူမ ျော်းကှိို ဆှိိုလှိိုပါသည်။
အမ ျော်းစိုအန ဖ င်ံ့ ၎င််းတှိိုံ့ Yo
uthAllo
anceကှိိုမလ ျောက်မီ အထက်တန််းက ျောင််း ပ ီ်းဆို်းသည်အထှိ သှိိုံ့မဟိုတ် အသက် 18 နစ်
w
ပ ည်ံ့သည်အထှိ စ ျောငံ့်ဆှိိုင််းရန် လှိိုအပ်ပါသည်။ က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအန ဖ င်ံ့ အသက် 18 နစ် မပ ည်ံ့သ ်းမီ ၎င််းတှိိုံ့
မှိဘမ ျော်းအန ဖ င်ံ့
Fam
ilyTaxBenefitကှိို ရက ျောင််း ရနှိိုင်သည်။

အသက် 25 နစ် သှိိုံ့မဟိုတ် အထက်အရွယမ
် ျော်း အတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း
Autud
ysထ ျောက်ပံ့က ်းဆှိိုသည်မျော အခ ှိန်ပ ညံ့် ပညျောသင်ယူန သညံ့် သှိိုံ့မဟိုတ် အခ ှိန်ပ ညံ့် သ စတ ်းလ အလိုပသ
် င်အဖ စ်
ဆ ျောင်ရွကန
် သညံ့် အသက် 25 နစ် သှိိုံ့မဟိုတ် အထက်အရွယ်မ ျော်း အတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း ဖ စ်သည်။

အခ ျော်းထ ျောက်ပံ့က ်းမ ျော်း ရယူန သည်သ
ံ့ ူမ ျော်း အတွက် ဖ ည်စ
ံ့ ွကပ
် ်းသညံ့်
ထ ျောက်ပံ့က ်း
Penero
isEd
nSup
ucatio
ntဆှိိုသည်မျော ပညျောသင် ကိုန်က စရှိတက
lem
် ှိို အကူအညီပ ်းရန် ပ ်းသညံ့်ထ ျောက်ပံ့က ်းတစ်မ ှိို်းဖ စ်သည်။ ၎င််းသည်
အ ျောက်ဖ ျော်ပ ပါ ဌျောန/အဖွံ့အစည််း တစ်ခိုခိုမ ထ ျောက်ပံ့က ်းတစ်မ ှိို်း ရရှိန သ ျော က ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် ဖ စ်ပါသည်• Services Australia
• Department of Veterans' Affairs.

အခ ိုှိ ံ့က ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် ခ ်းငွ
Stntd
euStart-upLo
anဆှိိုသည်မျော Yo
uthAllo
anceသှိိုံ့မဟိုတ် Austud
w
yရရှိသညံ့် အခ ှိန်ပ ည်ံ့ ပညျောသင်ယူန သ ျော က ျောင််းသူ/သျော်းအခ ှိိုံ့အတွက်
မှိမှိသဘ ျောအလ ျောက် ခ ်းယူရသညံ့် ငွ ခ ်းဖ စ်သည်။ ခ ်းငွ ကှိို အလှိိုအလ ျောက် မပ ်းပါ။
က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအန ဖ င်ံ့ ယင််းခ ်းငွ အျော်း လ ျောက်ထျော်းရန် လှိိုပါသည်။ က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအန ဖ င်ံ့ ဝင်ငွ
ပမျောဏ အခ ှိိုံ့ စတင်ရရှိခ ှိနတ
် ွင် ခ ်းငွ အျော်း ပ န်လည်ဆပ်ရမည်။

န ရျောပ ျောင််းရွ ခ
ံ့ င််းအတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း
Youth Allo
anceရရှိန သူ အခ ှိိုံ့ က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းသည်လည််း Relo
w
catinScho
larsipကှိို ရရှိနှိိုင်သည်။ ဤပ ်းငွ ကှိို တစ်နစ်လ င်
တစ်က ှိမ်သျော ပ ်းပါသည်။ ၎င််းကှိို ပညျောသင်ယူရန်အတွက် မှိမှိတှိိုံ့၏မှိသျော်းစိုနင်ံ့ အဝ ်းတွင် န ထှိိုင်ရန်လှိိုအပ်သညံ့်
က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအတွက် ရရှိနှိိုင်သည်။
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ပညျောသင်ယူရန်အတွက် ရွ ံ့ပ ျောင််းန ထှိိုငရ
် သညံ့် နယ်စွန်န
က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း
Teyarti AccesPaym
entဆှိိုသည်မျော တစ်က ှိမ်တစ်ခါတည််းပ ်းသည်ံ့ ထ ျောက်ပံ့က ်း တစ်မ ှိို်း ဖ စ်ပါသည်။ ၎င််း ထ ျောက်ပံ့က ်းသည်
သ စတ ်းလ နှိိုင်င နယ်စွန်ဒ သ သှိိုံ့မဟိုတ် ဝ ်းလခ ါင််းပါ်းဒ သမ အခ ှိိုံ့က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအတွကဖ
် စ်သည်။
၎င််းသည် အထက်တန််းက ျောင််းပ ီ်းဆို်းပ ီ်းန ျောက် သင်ယူရသညံ့် ပညျောသင်ယူစရှိတ်ကှိို သက်သျောစ ရန်
အထ ျောက်အကူဖ စ်ပါသည်။

အလိုပအ
် ကှိိုင် ရျောဖွ သူမ ျော်းနင်ံ့ အခ ျော်းသူမ ျော်း အတွက် ထ ျောက်ပံ့က ်း
Ed
no
iatucEntryPaym
entကှိို တစ်နစ်လ င် တစ်က ှိမ်သျော ပ ်းပါသည်။ ပညျောသင်ယူခ င််း သှိိုံ့မဟိုတ် သင်တန််း တက်ရ ျောက်ခ င််း
ကိုနက
် စရှိတမ
် ျော်းအတွက် သက်သျောစ ရန် အထ ျောက်အကူပ ိုသည်။ Jo
Sekr Paym
b
entအပါအဝင် ServicesAustraliမ ထ ျောက်ပံ့က ်းအခ ှိိုံ့
ရရှိန သူမ ျော်းသည် အဆှိိုပါ ထ ျောက်ပံ့က ်းကှိို ရက ျောင််း ရနှိိုင်သည်။

အခ ျော်းအကူအညီ
Youth Allowance, Austud
yသှိိုံ့မဟိုတ် Pensio
erEd
nSup
ucatio
ntရရှိန သညံ့် က ျောင််းသူ/က ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည်လည််း အခ ျော်းအကူအညီမ ျော်း
lem
ရယူက ျောင််း ရယူနှိိုင်သည်။ ဥပမျောအန ဖ င်ံ့-

ခရီ်းသွျော်းကိုန်က စရှိတ်အတွက် အကူအညီ ဖ စ်ပါသည်
FasreAllo
anceသည် ပညျောသင်ယူရန် အှိမ်နင်ံ့ အဝ ်းတွင် န ထှိိုင်ရန်လှိိုအပ်သည်ံ့ က ျောင််းသူ/ သျော်းအခ ှိိုံ့အတွက်
w
ခရီ်းစရှိတမ
် ျော်းကှိို သက်သျောစ ရန် အထ ျောက်အကူပ ိုသည်။

လ ျောံ့စ ်းပ ်းခ င််းမ ျော်းနငံ့် ခွငပ
ံ့် ိုပံ့ပှိို်းငွ မ ျော်း
က ျောင််းသူ/သျော်းမ ျော်းအန ဖ င်ံ့ HealthCareCardသှိိုံ့မဟိုတ် RentAssitanceကံ့သှိိုံ့သ ျော အခ ျော်းခစျော်းခွငံ့်မ ျော်းကှိိုလည််း ရက ျောင််း ရနှိိုင်သည်။

ပှိိုမိုှိ သရ
ှိ ှိရန်
• Youth and Students (လူငယ်နှင် က ျောင််းသူက ျောင််းသျော်းမ ျော်း) ၊ လှိိုင််းအမတ်132 490 သှိိုံ့ ဖိုန်း် ခ ါ်ပါ။ သင်
စကျော်းပ န်တစ်ဦ်းလှိိုလ င် က ွန်ိုပတ
် ှိိုံ့ကှိို အသှိပ ်းပါ၊ က ွန်ိုပ်တှိိုံ့ စကျော်းပ န်တစ်ဦ်းကှိို အခမံ့ စီစဉ်ပ ်းပါမည်။
• အင်္ဂလှိပဘ
် ျောသျောစကျော်းဖ ငံ့် အခ က်အလက်မ ျော်း ပှိိုမှိိုရရှိလှိိုလ င် servicesaustralia.gov.au/education သှိိုံ့
ဝင်ရ ျောက်ပါ။
• သင်ံ့ဘျောသျောစကျော်းဖ င်ံ့ အခ က်အလက်မ ျော်း က ည်ံ့ရိုံ့ရန်၊ နျော်းထ ျောင်ရန် သှိိုံ့မဟိုတ် ဖတ်ရိုံ့ရန်
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သှိိုံ့ ဝင်ရ ျောက်ပါ။
• Centrelikထ ျောက်ပံ့က ်းမ ျော်းနငံ့် ဝန်ဆ ျောင်မိုမ ျော်းအက ျောင််း သငံ့် ဘျောသျောစကျော်းဖ ငံ့် က ွန်ိုပ်တှိိုံ့နငံ့်ပ ျောဆှိိုရန် ဖိုန််း 131 202
ကှိိုဆက်ပါ။
• Med
icareအတွက၊် ဖိုန််း 132 011 နငံ့် Ch
ildSup
rt အတွက် ဖိုန်း် 131 272 ကှိို ဆက်ပါ။ သင် စကျော်းပ န်တစ်ဦ်းလှိိုလ င် က ွန်ိုပ်တှိိုံ့ကှိို
o
အသှိပ ်းပါ၊ က န
ွ ်ိုပ်တှိိုံ့ စကျော်းပ န်တစ်ဦ်းကှိို အခမံ့ စီစဉ်ပ ်းပါမည်။
• ဝန်ဆ ျောင်ဌျောန တစ်ခိုသှိိုံ့ သွျော်းရ ျောက်ပါ။
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မတ်ခ က်- သငံ့်အှိမ်ဖိုန််းမ သ စတ ်းလ နှိိုင်င မည်သညံ့်န ရျောမမဆှိို ‘13’ နပါတ်မ ျော်းသှိိုံ့ ဖိုန််းခ ါ်ဆှိိုမိုမ ျော်းသည် ပိုသ
ဖိုန််းခ ါ်နိုန််းဖ င်ံ့ က သငံ့်ပါသည်။ အဆှိိုပါ ဖိုန်း် ခ ါ်နိုန််းမျော မ ှိိုံ့တွင််းဖိုန်း် ခ ါ်နိုန််းနငံ့် ကွပ ျော်းနှိိုင်သည်၊ တယ်လီဖိုန်း်
ကိုမပ
္ ဏီအခ င််းခ င််းအက ျော်းတွင်လည််း ကွပ ျော်းနှိိုင်သည်။ သငံ့်အှိမ်ဖိုန််းမ ‘1800’ နပါတ်မ ျော်းသှိိုံ့ ဖိုန််းခ ါ်ဆှိိုမိုမ ျော်းမျော
အခမံ့ဖ စ်သည်။ အမ ျော်းပ ည်သူဖိုန်း် နငံ့် မှိိုဘှိိုင််းဖိုန််းမ ျော်းမ ဖိုန်း် ခ ါ်ဆှိိုမိုမ ျော်းကှိို အခ ှိန်တှိိုင််းတျောထျော်းပ ီ်း ပှိိုမှိိုက ီ်းမ ငံ့်သ ျော
နိုန််းဖ ငံ့် က သငံ့်နှိိုင်သည်။

တျောဝန်မယူ င င််းဆှိိုခ က်
ဤစျောစ ျောင်တွင် ပါဝင်သ ျော အခ က်အလက် မ ျော်း သည် ထ ျောက်ပံ့က ်းမ ျော်းနင်ံ့ ဝန်ဆ ျောင်မိုမ ျော်း အတွက် လမ််းညွန်တစ်ခို
အဖ စ်သျော ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထ ျောက်ပံ့က ်းအတွက် လ ျောက်ထျော်း လှိိုမလှိို နငံ့် သင်၏ သီ်းခ ျော်း
အခ အန မ ျော်းအပ ါ်မူတည်၍ လ ျောက်လွျောတင်သွင််း လှိိုမလှိို ဆို်းဖ တ်ရန် သင်ံ့တျောဝန်သျောဖ စ်သည်။
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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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