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حمایت از سوی  Services Australiaهنگامی که بچه دار می شوید
اگر تازه پدر یا مادر شده اید و مدتی کار نمی کنید ،ممکن است واجد شرایط حمایت مالی باشید.
 Services Australiaبه شما  Parental Leave Payمی دهد ،اگر شما مراقب اصلی از یک نوزاد یا
کودکی که اخیرا به فرزندی قبول کرده اید باشید.
می توانید برای مدت تا  ۱۸هفته از آن بهره مند شوید .اگر واجد شرایط باشید ،این پرداختی می تواند متشکل از یک
دوره  ۱۲هفته ای مستمر و  ۳۰روز انعطاف پذیر باشد.
شما می توانید انتخاب کنید چه زمانی از این روزهای انعطاف پذیر استفاده کنید .شما می توانید Parental
 Leave Payرا همزمان با مرخصی با حقوق یا بدون حقوق بگیرید.
 Services Australiaهمچنین یک  Dad and Partner Payدارد ،پرداختی که برای تا  ۲هفته است .این به
پدرها یا ش ریک های زندگی کمک می کند تا مدتی کار نکنند تا از یک فرزند جدید مراقبت کنند.
شما می توانید تقاضای خود برای هر یک از این پرداختی ها را تا  ۳ماه قبل از تولد فرزندتان یا فرزندخواندگی
شروع کنید .قوانینی وجود دارد در مورد این که چه زمانی باید تقاضای خود را ارائه دهید تا مبلغ کامل را دریافت
کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  servicesaustralia.gov.au/havingbabyمراجعه کنید.
با شماره  131 202تماس بگیرید تا به زبان خودتان در مورد پرداختی ها و خدمات  Centrelinkصحبت کنید.
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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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