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மாணவ-மாணவியருக்கான
ககாடுப் பனவுகள்
தகுதி பெறும் மாணவ-மாணவியர்களுக்கு Services Australia நிதியுதவி அளிக்கிறது.
இந்த பகாடுெ் ெனவுகளில் Youth Allowance மற் றும் Austudy ஆகியன உள் ளடங் கும் .

24 மற் றும் இதற் குக் குறறவான
வயதுறையயாருக்கானக் ககாடுப் பனவு
Youth Allowance என் ெது ெடித்துக்பகாண்டிருக்கும் , அல் லது முழு-நநர Australian
Apprenticeship (‘ஆஸ்திநரலியத் பதாழில் -ெழகுநர் ெயிற் சி') பெய் துபகாண்டிருக்கும்
16 மற் றும் 24 வயதிற் கு இடடெ் ெட்ட வயதுடடயவர்களுக்குத் தரெ் ெடும்
பகாடுெ் ெனவாகும் . Youth Allowance -இற் கு விண்ணெ் பிெ் ெதற் கு முன் பு,
பெரும் ொலாநனார் அவர்களது பெகண்டரி ொடொடலெ் ெடிெ் டெ முடிக்கும்
வடர, அல் லது அவர்களுக்கு 18 வயது ஆகும் வடர காத்திருக்க நவண்டும் .
மாணவ-மாணவியருக்கு 18 வயது ஆவதற் கு முன் பு அவர்களுடடய பெற் நறார்கள்
Family Tax Benefit -ஐெ் பெற் றுக்பகாண்டிருக்கக் கூடும் .

25 மற் றும் இதற் கு அதிகமான
வயதுறையயாருக்கானக் ககாடுப் பனவு
Austudy என் ெது முழு-நநரமாகெ் ெடித்துக்பகாண்டிருக்கும் , அல் லது முழு-நநர
Australian Apprenticeship (‘ஆஸ்திநரலியத் பதாழில் -ெழகுநர் ெயிற் சி')
பெய் துபகாண்டிருக்கும் 25 வயதிற் கு நமற் ெட்டவர்களுக்குத் தரெ் ெடும்
பகாடுெ் ெனவாகும் .

மற் ற ககாடுப் பனவுகறளப்
கபற் றுக்ககாண்டிருப் பவர்களுக்கான குறற-நிரப் புக்
ககாடுப் பனவுகள்
Pensioner Education Supplement என் ெது ெடிெ் பிற் கு ஆகும் பெலவுகளில்
உதவுவதற் காகத் தரெ் ெடும் ஒரு பகாடுெ் ெனவாகும் . பின் வரும்
ஏதாவபதான் றிலிருந்து பகாடுெ் ெனவு ஒன்டறெ் பெற் றுவரும் மாணவமாணவியருக்கானதாகும் இது:
• Services Australia
• Department of Veterans' Affairs.

சில மாணவ-மாணவியருக்கான கைன் கதாறக
Student Start-up Loan என் ெது முழு-நநரெ் ெடிெ் பில் இருந்துபகாண்டு Youth Allowance
அல் லது Austudy பகாடுெ் ெனடவெ் பெற் றுவரும் சில மாணவ-மாணவியருக்கான
சுய-விருெ் புக் கடனாகும் இந்தக் கடன் தானாகநவ பகாடுக்கெ் ெடாது. இதற் காக
மாணவ-மாணவியர்கள் விண்ணெ் பிக்க நவண்டியிருக்கும் . குறிெ் பிட்டபதாரு

15800TA.2206
PAGE 1 OF 5

TAMIL

பதாடகயிலான வருமானம் ஒன்டற ஈட்டும் காலத்தில் மாணவ-மாணவியர்
இந்தக் கடன் பதாடகடயத் திருெ் பிெ் பெலுத்த நவண்டியிருக்கும் .

இைம் மாறுவதற் கானக் ககாடுப் பனவு
Youth Allowance பகாடுெ் ெனடவெ் பெற் றுவரும் சில மாணவ-மாணவியர் Relocation
Scholarship -ஐயும் பெற இயலும் . இது ஒரு வருடத்தில் ஒரு முடற பகாடுக்கெ் ெடும் .
ெடிெ் ெதற் காகத் தமது குடும் ெ வீட்டிலிருந்து அெ் ொற் ெட்ட இடம் ஒன்றில் வாழ
நவண்டிய நதடவயுள் ள மாணவ-மாணவியருக்கு இது கிடடக்கும் .

படிப் பிற் காக இைம் கபயரும் பிராந் தியப் பகுதி
மாணவ-மாணவியருக்கான ககாடுப் பனவு
Tertiary Access Payment என் ெது ஒரு-முடற மட்டும் தரெ் ெடும் ஒரு
பகாடுெ் ெனவாகும் . ஆஸ்திநரலியாவின் பிராந்தியெ் ெகுதிகளில் அல் லது
பதாடலதூரெ் ெகுதிகளிலிருந்து வரும் சில மாணவ-மாணவியருக்கானதாகும்
இது. பெகண்டரி ொடொடலக்குெ் பிறகு ெடிெ் ெதற் காக இடம் பெயரும்
பெலவுகளில் இது உதவுகிறது.

யவறல யதடிக்ககாண்டிருப் பவர்களுக்கும் ,
மற் றவர்களுக்குமான ககாடுப் பனவு
Education Entry Payment என் ெது வருடத்தில் ஒரு முடற தரெ் ெடும்
பகாடுெ் ெனவாகும் . ெடிெ் ெதற் கு அல் லது ெயிற் சி பெறுவதற் கு ஆகும் பெலவுகளில்
இது உதவுகிறது. JobSeeker Payment உள் ளடங் க, Services Australia விடமிருந்து சில
பகாடுெ் ெனவுகடளெ் பெற் றுவருெவர்கள் இடதெ் பெறலாம் .

மற் ற உதவிகள்
Youth Allowance, Austudy அல் லது Pensioner Education Supplement -ஐெ் பெற் றுவரும்
மாணவ-மாணவியர்கள் மற் ற உதவிகடளயும் பெற இயலுமாகலாம் .
உதாரணத்திற் கு:

ெயணெ் பெலவுகளில் உதவி
Fares Allowance என் ெது, ெடிெ் ெதற் காக வீட்டிலிருந்து அெ் ொற் ெட்ட இடம் ஒன்றில்
வசிக்கநவண்டிய நதடவயுள் ள சில மாணவ-மாணவியருக்கு ஆகும் ெயணெ்
பெலவுகளில் உதவுகிறது.

ெலுடககள் மற் றும் ெடித்பதாடககள்
Health Care Card அல் லது Rent Assistance நொன்ற மற் ற மற் ற ஆதாயங் கடளயும்
மாணவ-மாணவியரால் பெற இயலுமாகலாம் .

யமலதிகத் தகவல் களுக்கு
• 132 490 எனும் இலக்கத்தில் Youth and Students (‘இடளஞர்கள் மற் றும் மாணவமாணவியர்கள் ')-ஐ அடழயுங் கள் பமாழிபெயர்த்துடரெ் ொளர் ஒருவர்
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உங் களுக்குத் நதடவயா என் ெடத எமக்குத் பதரிவியுங் கள் , ஒருவடர நாங் கள்
இலவெமாக ஏற் ொடு பெய் நவாம் .
• ஆங் கிலத்திலுள் ள நமலதிகத் தகவல் களுக்கு servicesaustralia.gov.au/education
எனும் வடலத்தலெ் ெக்கத்திற் குெ் பெல் லுங் கள் .
• உங் களுடடய பமாழியிலுள் ள தகவல் கடள நீ ங் கள் வாசிக்கவும் ,
பெவிமடுத்துக் நகட்கவும் , அல் லது காணவும் இயலுமான
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும் வடலத்தலெ் ெக்கத்திற் குெ்
பெல் லுங் கள் .
• Centrelink பகாடுெ் ெனவுகள் மற் றும் நெடவகடளெ் ெற் றி எம் முடன்
உங் களுடடய பமாழியில் நெெ 131 202 எனும் இலக்கத்திடன அடழயுங் கள் .
• Medicare -இற் கு 132 011 எனும் இலக்கத்டதயும் , Child Support-இற் கு 131 272 எனும்
இலக்கத்டதயும் அடழயுங் கள் . பமாழிபெயர்த்துடரெ் ொளர் ஒருவர்
உங் களுக்குத் நதடவயா என் ெடத எமக்குத் பதரிவியுங் கள் , ஒருவடர நாங் கள்
இலவெமாக ஏற் ொடு பெய் நவாம் .
• நெடவ டமயம் ஒன்றிற் குெ் பெல் லுங் கள் .
குறிெ் பு: ஆஸ்திநரலியாவில் எவ் பவாரு இடத்திலிலும் இருக்கும் ‘13’
இலக்கங் களுக்கு உங் களுடடய வீட்டுத் பதாடலநெசியிலிருந்து பெய் யெ் ெடும்
அடழெ் புகளுக்கு நிடலெ் ெடுத்தெ் ெட்டபதாரு வீதத்தில் கட்டணம் அறவிடெ் ெடும் .
உள் ளூர் அடழெ் பு ஒன்றிற் கு ஆகும் விடலயிலிருந்து இந்த வீதம் மாறுெடலாம் ,
அத்துடன் பதாடலநெசி நெடவ வழங் குநர்களுக்கு இடடநயயும் இது
நவறுெடலாம் . உங் களுடடய வீட்டுத் பதாடலநெசியிலிருந்து ‘1800’
இலக்கங் களுக்குெ் பெய் யெ் ெடும் அடழெ் புகள் இலவெம் . பொதுத்
பதாடலநெசிகள் மற் றும் டகெ் நெசிகளிலிருந்து பெய் யெ் ெடும் அடழெ் புகளுக்கு
ஆகும் நநரம் கணக்கிடெ் ெட்டு அதியுயர் வீதக் கட்டணங் கள் அறவிடெ் ெடலாம் .

கபாறுப் புத்துறப் பு
இத பவளியீட்டில் அடங் கியுள் ள தகவல் களானடவ பகாடுெ் ெனவுகள் மற் றும்
நெடவகளுக்கானபதாரு வழிகாட்டி என்ற நநாக்கத்தில் மட்டுநம
பகாடுக்கெ் ெட்டுள் ளன. பகாடுெ் ெனவு ஒன்றிற் காக நீ ங் கள் விண்ணெ் பிக்க
விரும் புகிறீர்களா என் ெடத முடிவு பெய் வதும் , உங் களுடடய குறிெ் பிட்ட
சூழல் களுக்நகற் ற விண்ணெ் ெம் ஒன்டறெ் பெய் வதற் கான முடிவிடன
நமற் பகாள் வதும் உங் களுடடய பொறுெ் ொகும் .
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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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