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 اإلعانة الخاصة
 

( تحصل عليها بمجرد حصولك على تأشيرة مشروع المالذ SRSSسوف تتوقف أي دفعات خدمات الدعم أثناء تقرير وضع اللجوء )

 (. TPV( أو تأشيرة حماية مؤقتة )SHEVالمأمون )
 

فإذا كنت تعاني من ضائقة مالية يجب عليك المطالبة باإلعانة الخاصة من سنترلينك على وجه السرعة.  وتعني الضائقة المالية بأنك 

 ى أسرتك. آالف دوالر وليس لديكم ما يكفي من المال للصرف على نفسك وعل 5)وشريك)ة( حياتك( تملكان أقل من 
 

أو بطلب ذلك من موظف خدمات االستقرار( لتسجيل المطالبة ثم خذها  131 202أو  132 850أوال اتصل بسنترلينك )على الرقم 

 معك إلى سنترلينك مرفقة بأوراق هويتك وتفاصيل وضعك المالي. 
 

 . SRSSوقد تقل اإلعانة الخاصة عن المبلغ الذي يحصل عليه طالبي اللجوء من 
  

 إذا كنت تسكن مجانا أو تتلقى طعاما مجانا أو أي نوع آخر من الدعم فذلك سيخفض من المبلغ المدفوع لك.
 

أسبوعا ويجبي أن تريهم بيانات حسابك المصرفي التي تعود إلى أخر ثالثة أشهر على األقل.  13يقوم سنترلينك بمراجعة األمر كل 

 وان سكنك أو حصولك على عمل أو تغيير في العالقات الشخصية.يجب عليك إبالغ سنترلينك بأمور مثل تغيير عن
 

تعطى للحاصلين على اإلعانة الخاصة أيضا بطاقة الرعاية الطبية التي تتيح الدواء بسعر أرخص وقد تخفض بعض تكاليف وسائل 

 النقل العام. 
 

 اإلعانة الخاصة والعمل أو الدراسة  
 

في محاولة إليجاد العمل لك إذا كنت في  Job Activeسيرسلك سنترلينك إلى مقدم خدمات عندما تصبح من مستحقي اإلعانة الخاصة 

 Jobسن تسمح بذلك ولست القائم األولي برعاية أطفالك وال تعاني من إعاقات كبرى.  إذا لم تقم بالمهام التي حددها لك مقدم خدمات 
Active اإلعانة الخاصة.  غفقد يؤدي ذلك إلى خفض مبل 

 
إذا حصلت على عمل يجب عليك أن تبلغ سنترلينك بما كسبته من مال وسيتم خصمه من مبلغ اإلعانة. فعلى سبيل المثال، إذا كسبت 

 دوالر.  100دوالر في األسبوعين ستقل إعانتك  100
 

 Job Activeخدمات  يمكنك الدراسة والحصول على اإلعانة الخاصة ما دمت مستمرا في البحث عن العمل. وتحتاج لموافقة مقدم

ساعة في األسبوع يتم في العادة تصنيفها  20المسؤول عنك لالنخراط في أي دراسة بالدوام الكامل.  إذا كانت فترة دراستك أكثر من 

 على أنها بالدوام الكامل. 
 

( الملتحقون بالدراسة الحصول على أي دفعات الضمان االجتماعي األخرى مثل SHEVال يحق لحاملي تأشيرة مشروع المالذ المأمون )

AUSTUDY ( أو عالوة الشبابYouth Allowance.) 

 
 
 

تأشيرة مشروع المالذ المأمون 

(SHEV وتأشيرة الحماية المؤقتة )

(TPV) 

 إعانات سنترلينك
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 (SHEVاإلعانة الخاصة ومسار تأشيرة مشروع المالذ المأمون )
 

ترتها. إال أنه بمقدورك الحصول على عدد إال التقدم لنيل نفس التأشيرات عند إنتهاء ف TPVو SHEVفي العادة ال يحق لحاملي تأشيرتي 

 ( وكنت أنت أو أحد أفراد أسرتك: SHEVمن التأشيرات األخرى إذا كنت حامال لتأشيرة مشروع المالذ المأمون )

 تعمل بدون أن تتلقى اإلعانة الخاصة 

 أو تدرس 
 شهًرا(. 42في منطقة إقليمية لفترة ثالث سنوات ونصف ) 

 
لن تحسب كجزء من فترة السنوات الثالثة والنصف لمسار لك على اإلعانة الخاصة من سنترلينك عمل تقوم به خالل حصوأي 

المطلوبة. إال أن دفعات سنترلينك األخرى التي قد تتحصل عليها )المدرجة أدناه( ال تؤثر في مسار  تأشيرة مشروع المالذ المأمون

 سنوات.  3.5تأشيرة مشروع المالذ المأمون البالغ 
 

فتلك الدراسة يمكن أن تحتسب تجاه السنوات الثالثة والنصف لمسار تأشيرة مشروع وتحصل على اإلعانة الخاصة  تدرسنت إذا ك

 شهرا. 12ولكن اإلعانة الخاصة لن تدفع لك إذا كانت الدورة التي التحقت بها تستمر ألكثر من  المالذ المأمون

)SHEV( دفعات سنترلينك األخرى ومسار تأشيرة مشروع المالذ المأمون 
 

يجوز أن يحصل حاملو تأشيرة مشروع المالذ المأمون وتأشيرة الحماية المؤقتة على بعض إعانات سنترلينك المذكورة أدناه. وحصولك 

.سنوات 3.5ال يؤثر في مسار تأشيرة مشروع المالذ المأمون البالغ على هذه اإلعانات 

 إعانة ضريبية عائلية 

 ددعم األسر ذات الدخل الواح 

 معاش يتامى الوالدين 

 دفعات إجازة األمومة واألبوة 

 دفعات الوالد وشريكه 

 بطاقة الرعاية الطبية 

 إعانة/حسم رعاية األطفال 

 مكافأة األطفال المدرسية 

 الئحة إعانات الطفل للعناية باألسنان 

  دعم رسوم رعاية األطفال 

 والمتدربين والدارسين للعاملين 

 دفعة الجهيض 

 بطاقة الرعاية الطبية لذوي الدخل المنخفض

 

أنواع الدعم األخرى التي يحصل عليها حاملي تأشيرة مشروع المالذ المأمون وتأشيرة 

 الحماية المؤقتة 
 

د العمل واإلرشاد يحق لحاملي تأشيرتي مشروع المالذ المأمون والحماية المؤقتة العمل والحصول على مديكير والمساعدة في إيجا

 قصير المدي إذا تعرضوا للتعذيب والصدمات النفسية.
 

 عاما. 18وتحق الدراسة لألطفال تحت سن 
 

أو هم أكبر سنا فيحق لهم الحصول على برنامج تعليم اإلنجليزية للبالغين ولكنهم ال يحصلون على مساعدات ممولة  18أما من بلغوا 

 من الكومنولث ألي دراسات أخرى.

 معلومات إضافية
 
توجد نشرات معلومات عن اإلعانات الخاصة بحاملي تأشيرتي مشروع المالذ المأمون والحماية المؤقتة بعدو لغات على موقع وزارة 

للتحدث مع ’ Special Benefits TPV SHEV‘ويرجى البحث عن  www.humanservices.gov.auالخدمات اإلنسانية )

 للتحدث باإلنجليزية.  132 850)للحصول على مترجم فوري( أو على الرقم  131 202سنترلينك يرجى االتصال على الرقم 
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