ARABIC

الدعم من  Services Australiaعند إنجابك طفلا
إذا كنت والدة ً  /وال ًدا جديدًا وتأخذ إجازة من العمل ،فقد تكون مؤهالً للحصول على الدعم المالي.
تقدم  Parental Leave Pay Services Australiaلمساعدتك إذا كنت مقدم الرعاية األساسي لمولود
مؤخرا.
جديد أو طفل تم تبنيه
ً
ً
متواصال
عا
عا .إذا كنت مؤهالً ،فإن الدفعة تتكون من  12أسبو ً
يمكنك الحصول عليها لمدة تصل إلى  18أسبو ً
و  30يو ًما مرنًا.
يمكنك اختيار وقت استخدام األيام المرنة .يمكنك الحصول على  Parental Leave Payبالتزامن مع
إجازة مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر.
ضا  ،Dad and Partner Payوهي دفعة لفترة تصل ألسبوعين .تساعد
تقدم  Services Australiaأي ً
اآلباء أو الشركاء في أخذ إجازة من العمل لرعاية طفل جديد.
يمكنك بدء مطالبتك بأي من هاتين الدفعتين قبل فترة تصل إلى  3أشهر من والدة طفلك أو التبني .هناك
شروط حول متى يجب عليك المطالبة للحصول على المبلغ بالكامل.
لمزيد من المعلومات  ،اذهب إلى servicesaustralia.gov.au/havingababy
اتصل على الرقم  131 202للتحدث معنا بلغتك حول مدفوعات وخدمات .Centrelink
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ENGLISH

Support from Services Australia when you are
having a baby
If you are a new parent taking time off work, you may be eligible for financial support.
Services Australia offers Parental Leave Pay to help you if you are the primary carer of a newborn
or recently adopted child.
You can get it for up to 18 weeks. If you are eligible, the payment is made up of a 12 week
continuous period and 30 flexible days.
You can choose when to use the flexible days. You can get Parental Leave Pay at the same time
as paid or unpaid leave.
Services Australia also has Dad and Partner Pay, a payment for up to 2 weeks. It helps fathers or
partners to take time off work to care for a new child.
You can start your claim for either payment up to 3 months before your child’s birth or adoption.
There are rules about when you must claim to get the full amount.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/havingababy
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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