KHMER

ព័ត៌មានពី Services Australia សម្រមាប់ឪពុកមាាយសិសសថ្មី
ប្រសិនបរើកូនររស់អ្នករ ៀនបញ្ច ប់សាលាមធ្យមសិក្សា ប
ពួកបេប្បន្ែលជាមានសិ ធិ

យ
ើ រនតការសិកាបន្នែមប ៀត

ួលបានប្បាក់ឧបត្ែមភពើ Centrelink។

ប្បាក់ឧបត្ែមភនានាដូចជាប្បាក់ Youth Allowance មានផ្តល់សប្មារ់សិសសដដលកំពុងសិកា បៅសាកលវ ិ ាល័យ ឬ TAFE
ឬសិសសន្ែលក្សំពុងទទួលកា រណុ ត ុះរណ្ត
ត លជាក្សូនជាងអូស្រ្សាតលី។ ទំងរនេះេឺជាប្បាក់ឧបត្ែមភបរៀងរាល់ពើរសបាត ៍
ដដលជួយកនុងការចំណ្តយបលើការសិកា។
កូនររស់អ្នកអាច

ួលប្បាក់ Youth Allowance ពី Centrelink ប្បសិនបរើពួកបេមានសិ ធិទទួលបាន

រែយ
ី រំបពញតាមតប្រូវការននកា តាំងលំរៅក្សនុងប្បរទសអូ ស្រ្សាតលី។ ពួកបេចំបាច់ប្តូវ៖
•

មានអាយុ បប្ការ 25 ឆ្ន ំ

•

សក
ិ ាបពញបមា៉ោង រែយ
ី

•

ក្សំពុងសិកាវេគសិកាដដលបានយល់ប្ពរបៅស្ថារ័នដដលបានអ្នុរ័ត។

ចំនួនប្បាក្ស់ន្ែលកូនររស់អ្នកអាច

ួលបាន អាប្ស័យបលើកាលៈប សៈររស់ពួកបេ។

ប្រសិនបរើកូនររស់អ្នកមានអាយុ បប្ការ 22 ឆ្ន ំ ជាទូរៅបយង
ើ ចាត់ ុកពួកបេថាជាក្សូន ស់រៅក្សនុង បនទុក្ស។ កនុងករណើបនុះ
បយង
ើ ប្តូវការព័ត៌មានលមអិត្អ្ំពើប្បាក់ចំណូលររស់អ្នក បដើរបព
ើ ិនិតយបរើល ថារត្ីកូនររស់អ្នកមានសិ ធិ

ួលបានប្បាក់ឧបត្ែមភ

ឬក្ស៏អត្់។

ប្រសិនបរើអ្នក

ួល Family Tax Benefit សប្មារ់កូនររស់អ្នក ជាធរមតារនេះប្តូវរញ្ច រ់

បៅបពលពួកបេរ ៀនចប់សាលាមធ្យមសក្ស
ិ ា។ ប្រសន
ិ បរព
ើ ួកបេរនតការសក
ិ ា ពួកបេេួរដតដាក់ ពាកយសុំប្បាក់ Youth

Allowance បដាយខ្លួនឯង។ ពួកបេអាចដាក់ពាកយរ ូតដល់រៅ 13 សបាត ៍ រុនកាលររបចេ
ចារ់ប្តើរននវេគសិកា
ិ
ឬក្សមមវ ិធ្ក្ស
ី ូនជាងអូស្រ្សាតលីររស់ពួកបេ។

អ្នកអាចពិនិតយតារអនឡាញ ប្រសិនបរើកូនររស់អ្នកអាច

ួល Family Tax Benefit ឬ ប្បាក់ឧបត្ែមភសិសសប្សងប ៀត។

សូមចូលបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/students

សូមរៅ ូរស័ពទរៅកាន់បលខ្ 131 202 បដើរបន
ើ ិយាយជារួយបយង
ើ ជាភាស្ថររស់អ្នក អ្ំពើប្បាក់ឧបត្ែមភ និងបសវាករមនានាររស់

Centrelink។
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ENGLISH

Information from Services Australia for parents of
new students
If your child is leaving high school and going on to further study, they may be eligible for a student
payment from Centrelink.
Student payments, like Youth Allowance, are available for students studying at university or TAFE,
or those training as an Australian Apprentice. They are fortnightly payments that help with the
costs of studying.
Your child may get Youth Allowance from Centrelink if they are eligible and meet residence
requirements. They need to be:
• aged under 25
• studying full time, and
• studying an approved course at an approved institution.
How much your child can get depends on their circumstances.
If your child is aged under 22, we usually consider them dependent. In this case, we need your
income details to check your child is eligible for a payment.
If you get Family Tax Benefit for your child, this usually ends when they leave high school. If they
keep studying they should apply for Youth Allowance themselves. They can apply up to 13 weeks
before the start date of their course, or Australian Apprenticeship.
You can check online if your child can get Youth Allowance or another student payment. Go to
servicesaustralia.gov.au/students
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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