ویزا های  TPVو SHEV
مزایای سنترلینک
مزایای ویژه
زمانی که ویزای ( SHEVویزای پناهگاه امن اساسی  )Safe Haven Enterprise Visaیا ویزای
( TPVویزای حمایتی موقت  )Temporary Protection Visaدریافت می کنید پرداخت هرگونه
خدمات حمایتی مصوب برای پناه جویان ( )SRSSمتوقف خواهد شد.
اگر "مشکل مالی" دارید باید فوری از سنترلینک درخواست مزایای ویژه بدهید" .مشکل مالی" یعنی
اینکه موجودی نقدی شما ( و همسرتان) کمتر از  ۵۰۰۰دالر باشد و پول کافی برای تأمین مالی خود
و خانواده تان را نداشته باشید.
اول با سنترلینک تماس بگیرید (با شماره تلفن های  ۱۳۲۸۵۰یا  ۱۳۱۲۰۲و یا از مددکار خود بخواهید
اینکار را برای تان انجام دهد) تا درخواست خود را ثبت کنید و سپس آنرا به همراه مدارک شناسایی
و جزئیات مالی خود به دفتر سنترلینک ببرید.
میزان پرداختی مزایای ویژه ممکن است کمتر از میزان پرداختی خدمات حمایتی مصوب برای پناه
جویان ( )SRSSباشد.
اگر خدمات تغذیه ای و اسکان رایگان و یا هر گونه خدمات دیگر دریافت می کنید ،مبلغ دریافتی شما
کمتر خواهد شد.
سنترلینک هر  ۱۳هفته یکبار یک بازبینی انجام می دهد و شما ملزم هستید صورت حساب های بانکی
سه ماه اخیر خود را به آنها ارائه دهید .شما باید مواردی از قبیل تغییر آدرس ،پیدا کردن کار ،یا
هرگونه تغییر در روابط خانوادگی تان را به سنترلینک اطالع دهید.
افرادی که از مزایای ویژه استفاده می کنند ،کارت سالمت هم خواهند گرفت تا از مزایای پزشکی با
هزینه کمتری استفاده کنند و ممکن است برای برخی از وسایل حمل و نقل عمومی نیز تخفیف دریافت
کنند.

مزایای ویژه و کار/تحصیل
با برخورداری از مزایای ویژه ،سنترلینک یک "کاریاب فعال" در اختیار شما قرار می دهد تا اگر در
سن کار کردن باشید ،قیم اصلی کودک نباشید ،و ناتوانی حادی هم نداشته باشید ،برای شما کار پیدا کند.
اگر فعالیت هایی که توسط کاریاب فعال برای تان در نظر گرفته می شود را انجام ندهید ،ممکن است
میزان پرداختی مزایای ویژه کاهش پیدا کند.
اگر کار پیدا کردید باید به سنترلینک بگویید که چقدر دریافت می کنید ،و آنگاه میزان پرداختی مزایای
ویژه به همان میزان کاهش پیدا می کند .مثالً اگر هر دو هفته  ۱۰۰دالر دریافت می کنید ،مزایای
دریافتی شما  ۱۰۰دالر کاهش پیدا می کند.

تا زمانی که به فعالیت در جهت کاریابی ادامه می دهید ،می توانید تحصیل کنید و مزایای ویژه هم
دریافت کنید .برای تحصیل تمام وقت ،به تائیدیه کاریاب خود نیاز دارید .اگر تحصیل شما کمتر از ۲۰
ساعت در هفته باشد ،معموال به عنوان "تحصیل پاره وقت" در نظر گرفته می شود.
دارندگان ویزای  SHEVکه مشغول به تحصیل می باشند ،نمی توانند از مزایای دیگری که برای دانش
آموزان در نظر گرفته شده مانند کمک هزینه ویژه دانش آموزان ،کارآموزان و افراد تحت آموزش در
استرالیا از طرف اداره دولتی خدمات انسانی استرالیا ( )Austudyیا کمک هزینه ویژه جوانان
( )Youth Allowanceبهره مند گردند.

مزایای ویژه و مسیر ویزای SHEV
معموال دارندگان ویزا های  TPVو  SHEVبا تمام شدن زمان ویزایشان فقط می توانند برای یک ویزای
 TPVیا  SHEVدیگر اقدام کنند .گرچه اگر شما دارنده ویزای  SHEVباشید می توانید برای ویزاهای
دیگر نیز اقدام کنید به شرطی که خود و یا یکی از اعضای خانواده تان در یکی از نواحی منطقه ای
تعیین شده به مدت  ۳.۵سال ( ۴۲ماه):
 مشغول به کار باشید و از مزایای ویژه هم استفاده نکنید
 یا مشغول به تحصیل باشید.
اگر که مشغول هر نوع کاری باشید و هم زمان مزایای ویژه سنترلینک را هم دریافت کنید ،این زمان
جزیی از  ۳.۵سال تجربه مورد نیاز در جهت اقدام برای ویزای مسیر  SHEVمحاسبه نمی شود.
گرچه پرداخت های دیگری که ممکن است از سنترلینک دریافت کنید (در ادامه بخوانید) در  ۳.۵سال
ویزای  SHEVتاثیری نخواهد داشت.
اگر شما مشغول به تحصیل باشید و مزایای ویژه هم دریافت کنید ،مدت زمان تحصیل می تواند به
عنوان بخشی از دوره  ۳.۵سال الزامات ویزای  SHEVبه حساب بیاید ،اما اگر مدت دوره تحصیلی
شما از  ۱۲ماه بیشتر شود دیگر مزایای ویژه به شما تعلق نخواهد گرفت.

پرداخت های دیگر سنترلینک و مسیر ویزای SHEV
دارندگان ویزاهای  SHEVو  TPVممکن است از مزایای دیگر سنترلینک که در زیر لیست شده اند نیز
بهره مند گردند .دریافت این مزایا هیچ تأثیری بر  ۳.۵سال الزامات مسیر ویزای  SHEVنخواهد داشت:










مزایای مالیاتی خانواده
کمک هزینه خانواده با درآمد تک نفره
مستمری برای ایتام
پرداخت مرخصی والدین
پرداخت برای پدر و شریک زندگی
کارت بهداشتی
مزایای مراقبت از کودکان  /تخفیف
پرداخت اضافی برای بچه های مدرسه ای
مزایای برنامه دندانپزشکی کودکان






اشتغال ،تحصیل و آموزش کودکان
کمک هزینه پرستاری و مراقبت
پرداخت برای نوزادی که مرده به دنیا آمده
کارت بهداشت و درمان برای افراد کم درآمد

حمایت های دیگری که دارندگان ویزاهای  SHEVو  TPUدریافت می
کنند
دارندگان ویزاهای  SHEVو  TPVمی توانند کار کنند ،از خدمات پزشکی استفاده کنند ،برای یافتن شغل
کمک بگیرند و برای درمان آزار و اذیت های روحی از دوره های مشاوره کوتاه مدت بهره مند شوند.
کودکان زیر  18سال می توانند به مدرسه بروند.
افراد باالی  18سال و یا بیشتر می توانند به برنامه های زبان انگلیسی برای مهاجرین بزرگسال
دسترسی پیدا کنند اما نمی توانند از مزایای رفاه اجتماعی برای تحصیل استفاده کنند.

اطالعات بیشتر
برگه های حاوی اطالعات در مورد مزایای ویژه برای دارندگان ویزاهای  TPV/SHEVدر وب سایت
سازمان خدمات انسانی به زبان های مختلف موجود می باشد.
(https://www.humanservices.gov.au/funnelback/search?query=special+benefi
ts+TPV+SHEV&scope=%2F&form_build_id=formidn6H6anauQCSKVcvN729z0iUDSh4swSpPRL-4l)PL0&form_id=dhs_blocks_form_search
عبارت ""( "Special Benefits TPV SHEVمزایای ویژه برای دارندگان ویزاهای )"TPV/SHEV
را جستجو کنید.
برای صحبت با سنترلینک با شماره تلفن  ( 131202در صورت درخواست برای مترجم شفاهی) و یا
شماره تلفن  132850به زبان انگلیسی تماس بگیرید.

