TAMIL

Crisis Payment for Humanitarian Entrants
ங்கபிடிருந்து உங்களுக்கு கூடுல் ஆவு தவப்தடக்கூடி தம் ற்தடனாம்
ன்தவ ாங்கள் புாிந்துககாள்கிதநாம். Crisis Payment ன்தது, ீங்கள் கருவ ிசா
அடிப்தவடில் ந்ிருப்தர் ன்நால் உங்களுவட உடணடி குடிதற்நத் தவகளுக்கு
உவுற்காக ங்கப்தடும் சிநப்பு ஒரு-முவந உித்காவக ஆகும்.

ாகல்னாம் உித்காவக கதந முடியும்?
ீங்கள் முல் முவநாக அவுஸ்ிதலிாவுக்கு ருற்கு முன்ணர் உங்களுக்கு Australian
Humanitarian Visa ங்கப்தட்டிருந்ால் ட்டுத ீங்கள் இந் உித்காவக கதந
முடியும்.
Crisis Payment கதறுற்கு, ீங்கள்


Centrelink ஓய்வூிம் அல்னது தனனுக்கு குியுவடாக இருக்க தண்டும்.



உாிவக்தகால் ாபன்று கடுவாண ிித் ட்டுப்தாட்டில் இருக்க தண்டும்.



உாிவக்தகால் ாபன்று அவுஸ்ிதலிாில் இருக்க தண்டும்.



தின்ரும் குிகதற்ந Humanitarian Visa க்கபில் ாது ஒன்வந வத்ிருக்க தண்டும்.
o subclass 200—Refugee
o subclass 201—In Country Special Humanitarian
o subclass 202—Global Special Humanitarian
o subclass 203—Emergency Rescue
o subclass 204—Woman at Risk
குிகதற்ந கருவ ிசா அடிப்தவடில் ீங்கள் அவுஸ்ிதலிாவுக்கு முல் முவநாக



ருவக ந் ழு ாட்களுக்குள் (அல்னது உாிவக்தகால் ிடுப்தற்காண தாக்கத்துடன்
ங்கவபத் காடர்புககாண்ட அந்த் திிலிருந்து 14 ாட்களுக்குள் உாிவக்தகாவனச்
சர்ப்திக்க தண்டும்).

Crisis Payment காவக வ்பவு?
Crisis Payment காவகாணது உங்களுவட ஒரு ாத்துக்காண அடிப்தவட Centrelink
ஓய்வூிம் அல்னது தனனுக்காண காவகக்குச் சாணாகும். இில் Rent Assistance
அல்னது Pharmaceutical Allowance ததான்ந கூடுல் காவக இடம் கதற்நிருக்காது. இந்
உித்காவக உங்களுவட க்காண இருா கானத்துக்காண உித்காவகயுடன்
தசர்த்து ங்கப்தடுகின்ந ஒரு-முவந கூடுல் உித்காவக ஆகும்.

Hardship Advance
Crisis Payment உடன் தசர்த்து, குியுவடாக இருந்ால் ஓய்வூிம் அல்னது
தனனுக்காண முனாது வின் ஒரு தகுிவப் கதறுற்கும் ீங்கள்
ிண்ப்திக்க முடியும். இது Hardship Advance ணப்தடுகின்நது.
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கூடுல் கல்களுக்கு
தவனாய்ப்புக்காண காவனததசி ண்
தவ அவுஸ்ிதலிர்களுக்காண காவனததசி ண்
உடல் ஊணம் ற்றும் தாாிப்தாபர்கள்
குடும்தங்கள் ற்றும் கதற்தநார்களுக்காண காவனததசி ண்
இவபஞர்கள் ற்றும் ார்கள்

132 850
132 300
132 717
136 150
132 490

TTY* ிசாவகள்

FreecallTM 1800 810 586

*TTY ஆணது காது தகபார்கள் அல்னது தகட்டல் அல்னது ததசுல் ிநணில்
குவநதாடுள்பர்களுக்கு ட்டும் ங்கப்தடுகிநது. இந்ச் தசவவப்
தன்தடுத்துற்கு ஒரு TTY காவனததசி தவப்தடுகிநது.
கூடுல் கல்கவப இ காிகபில் கதறுற்கு humanservices.gov.au ன்ந
ங்களுவட இவபத்ில் உள்ப ‘உங்கள் காிில் கல்கள்’ ன்தவ கிபிக்
கசய்வும் அல்னது ங்களுவட தன்காி காவனததசி தசவவ 131 202 ன்ந
ண்ில் அவக்கவும்.
உங்களுவட காவனததசி தசவ ங்குவப் கதாறுத்து துவநின் ‘13’ ண்கவப
உங்களுவட இல்னத் காவனததசிிலிருந்து அவப்தற்காண கட்டங்கள்
தறுதடனாம். கதாதுத் காவனததசி ற்றும் காவதல் ததான்கபிலிருந்து
தற்ககாள்பப்தடும் அவப்புகளுக்கு அிகாண கட்டம் ிிக்கப்தடுகின்நது.
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ENGLISH

Crisis Payment for Humanitarian Entrants
We understand there may be times when you need additional support from us.
Crisis Payment is a special one-off payment to assist with your immediate settlement
needs if you are a newly arrived humanitarian entrant.

Who can receive the payment?
This payment is only available if you were issued with an Australian Humanitarian Visa
before your first arrival in Australia.
To receive Crisis Payment, you must:







be eligible for a Centrelink pension or benefit
be in severe financial hardship on the day of claim
be in Australia on the day of claim
hold one of the following qualifying humanitarian visas:
o subclass 200—Refugee
o subclass 201—In Country Special Humanitarian
o subclass 202—Global Special Humanitarian
o subclass 203—Emergency Rescue
o subclass 204—Woman at Risk
claim within seven days of your first arrival in Australia on a qualifying humanitarian visa (or
contact us with an intent to claim within seven days and lodge a claim within 14 days of that
contact).

How much is the Crisis Payment?
The amount of Crisis Payment is equal to one week’s payment of your basic Centrelink
pension or benefit. This doesn’t include additional payments such as Rent Assistance or
Pharmaceutical Allowance. This payment is a one-off addition to your regular fortnightly
payment.

Hardship Advance
In addition to Crisis Payment, you may also apply to have part of your first instalment of
pension or benefit paid early if eligible. This is called a Hardship Advance.
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For more information
Employment line
Older Australians line
Disability and Carers
Families and Parents line
Youth and Students
TTY* enquiries

132 850
132 300
132 717
136 150
132 490
FreecallTM 1800 810 586

*TTY is only for people who are deaf or have a hearing or speech impairment. A TTY
phone is required to use this service.
For information in other languages visit our website at humanservices.gov.au and click
on ‘Information in your language’ or call our multilingual phone service on 131 202.
Charges for calls from your home phone to the department’s ‘13’ numbers vary depending
on your telephone service provider. Calls from public and mobile phones are charged at a
higher rate.
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