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Services Australia Child Care Subsidy
 Services Australiaحمایتی را برای کمک به هزینه مراکز تایید شده مراقبت از کودکان ارائه می دهد.
ما  Child Care Subsidyرا مستقیما به ارائه دهندگان می دهیم تا هزینه هایی که شما پرداخت می کنید کمتر
شود.
مبلغی که می توانید دریافت کنید بستگی به درآمد خانواده شما ،نوع خدمات مراقبت از کودکانی که استفاده می کنید،
سن فرزند شما و ساعت های فعالیت های به رسمیت شناخته شده ای که شما و شریک زندگی شما انجام می دهد
دارد.
 Services Australiaیک  Additional Child Care Subsidyدارد که به عنوان یک حمایت اضافی برای
برخی خانواده ها است.
این شامل موارد زیر می شود:
•
•
•
•

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها و اجداد
خانواده هایی که از یک پرداختی حمایت درآمد به سرکار می روند
آنهایی که دشواری مالی موقتی را تجربه می کنند; و
آنهایی که از کودکی مراقبت می کنند که آسیب پذیر یا در معرض خطر آسیب ،سوء استفاده یا بی توجهی
است.

شما می توانید تقاضای خود برای  Child Care Subsidyرا با استفاده از حساب آنالین  Centrelinkاز طریق
 myGovارائه دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy
مراجعه کنید.
با شماره  131202تماس بگیرید تا به زبان خودتان در مورد پرداختی ها و سرویس های  Centrelinkصحبت
کنید.
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Services Australia Child Care Subsidy
Services Australia offer assistance to help with the cost of approved child care.
We pay Child Care Subsidy directly to providers to reduce the fees you pay.
The amount you can get depends on your family's income, the type of child care you use, the age
of your child and the hours of recognised activities you and your partner do.
Services Australia has an Additional Child Care Subsidy as extra support for some families.
This includes:
•

grandparents and great grandparents

•

families moving from an income support payment to work

•

those experiencing temporary financial hardship, and

•

those caring for a child who is vulnerable or at risk of harm, abuse or neglect.

You can claim Child Care Subsidy using your Centrelink online account through myGov.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/childcaresubsidy
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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