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ویزاهای  TPVو SHEV
مزایای سنترلینک
مزایای خاص

()Special Benefit

با گرفتن ویزای  ( SHEVویزای شرکت پناهگاۀ امن) یا  ( TPVویزای حفاظت موقت) هرگونه پرداخت خدمات حمایت حل
وضعیت ) (SRSSپناهجو را که دریافت می کنید قطع می شود.
اگر دچار "مشکالت مالی" هستید به صورت فوری برای دریافت مزایای خاص سنترلینک درخواست بدهید" .مشکالت مالی" به
این معنی است که شما ( و شریک زندگی شما) منابع مالی کمتر از  5000دالر که به راحتی در دسترس باشد ،دارید و پول کافی
در اختیار ندارید که خود و خانواده خود را حمایت کنید.
اول برای ثبت مطالبه خود به سنترلینک تماس بگیرید( شماره تلفون  132 850یا  131 202یا از کارمند اسکان خود بخواهید که
تماس بگیرد) و بعد آنرا همراه با اسناد هویت و تفصیالت مالی خود به سنترلینک ببرید.
مقدار مزایای خاص ممکن است کمتر از مقدار پرداخت  SRSSباشد که پناهجویان می گیرند.
اگر شما غذا یا مسکن یا هرگونه کمک دیگر دریافت می کنید ،این ها سبب کاهش مقدار پرداخت به شما می گردد.
هر  13هفته یک بار سنترلینک پرداخت خود را بازبینی می کند و شما باید به آنها بیانیه های بانک خود رانشان بدهید .شما باید
مسایلی مانند تغییر در آدرس ،کار گرفتن یا تغییر در روابط خانوادگی خود را به سنترلینک بگویید.
افرادی که مزایای خاص سنترلینک را دریافت می کنند ،کارد مراقبت صحت (  ) Health Care Cardبرای تخفیف در قیمت دوا
نیز برای شان داده می شود و ممکن است هزینه ترانسپورت آنها نیز کاهش داده شود.

مزایای خاص و کار /تحصیل
همراه با مزایای خاص ،سنترلینک به شما یک ارائه کنندۀ کار فعال ’ ‘Job Activeهم می دهد که اگر در سن کار هستید ،مراقبت
کنندۀ اصلی اطفال نیستید و دچار معیوبیت کالن نمی باشید ،کوشش می کند برای شما کار پیدا کند .اگر شما فعالیت هایی را که
موسسه ’ ‘Job Activeشما تعیین کرده است انجام ندهید ،سنترلینک ممکن است مزایای خاص شما را کم کنند.
اگر کار گرفتید باید به سنترلینک بگویید که چقدر در آمد دارید .بعد مزایای خاص شما به همان مقدار کم می گردد .طور مثال ،اگر
در طول دو هفته  100دالر بدست آوردید ،پرداخت سنترلینک شما هم  100دالر کم می شود.
شما می توانید درس بخوانید و تا زمانی که هنوز فعالیت های جستجوی کار را انجام می دهید ،مزایای خاص سنترلینک را نیز
بگیرید .برای هرگونه تحصیل تمام وقت شما باید تائید ’ ‘Job Activeخود را بگیرید .اگر تحصیل شما کمتر از  20ساعت در هفته
است معموال آنرا به "تحصیل نیمه وقت" طبقه بندی می کنند.
دارندگان ویزای  SHEVکه درس می خوانند از دیگر مزایای تامینات اجتماعی برای متعلمین مانند  Austudyیا Youth
 Allowanceمستفید شده نمی توانند.
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مزایای خاص و مسیر SHEV
معموال دارندگان  TPVو  SHEVفقط می تواند برای یک  TPVو  SHEVدیگر در ختم ویزا درخواست بدهند .اما اگرشما ویزای
 SHEVدارید می توانید برای تعدادی از ویزاهای دیگر درخواست دهید در صورتی که شما و عضو خانواده شما در یک ناحیه
منطقوی برای ½  3سال (  42ماه) :



کار کنید و مزایای خاص سنترلینک نگیرید
یا درس بخوانید

هر کاری را که انجام میدهید اما اگر از مزایای خاص سنترلینک (  ) Special Benefitsهم استفاده کنید در جهت بخشی از
مسیر ½  3سال  SHEVشمرده نمی شود .اما دیگر پرداخت های سنترلینک را که ممکن است بگیرید (پایین را ببینید) مسیر ½ 3
سال  SHEVرا متأثر نمی سازد.
اگر درس می خوانید و از مزایای خاص سنترلینک استفاده می کنید این درس خواندن شما در جهت مسیر ½  3سال SHEV
شمرده نمی شود اما اگر کورس شما بیشتر از  12ماه باشد مزایای خاص به شما داده نمی شود.

پرداخت های دیگر سنترلینک و مسیر SHEV
دارندگان  TPVو  SHEVممکن است همچنان بتوانند بعضی از پرداخت های سنترلینک را که در زیر ذکر شده است دریافت کنند.
اگر شما این پرداخت ها را بگبرید بر مسیر ½  3سال  SHEVتاثیر نمی گذارد.













مزایای مالیات خانواده (ّ) Family tax benefit
متمم خانواده با درآمد واحد (ُ ) Single Income Family Supplement
پرداخت یتیم مضاعف ( )Double Orphan Pension
کمک به فیس مراقبت طفل در صورت کار ،تحصیل و کار آموزی والدین (Jobs, Education and Training Child
)care Fee Assistance
کارت مراقبت صحت ( )Health Care Card
پرداخت طفل مرده تولد شده ( ) Stillborn Baby Payment
کارت مراقبت صحت افراد کم در آمد ((Low Income Health Care Card
بونس اطفال مکتب ( ) School Kids Bonus
برنامه مزایای دندان اطفال () Child Dental Benefits Schedule
پرداخت رخصتی والدین () Parental Leave Payment
پرداخت پدر و همسر ( ) Dad and Partner Pay
مزایای مراقبت اطفال /تخفیف ( ) Child Care Benefit/ Rebate

حمایت های دیگری که دارندگان  TPVو  SHEVدریافت کرده می توانند
دارندگان  TPVو  SHEVمی توانند کار کنند ،کارت مدیکیر ،کمک های جویندگان کار و مشاوره در مورد شکنجه و آسیب روانی
دریافت کنند.
اطفال زیر  18سال می توانند به مکتب بروند.
افراد  18ساله و بیشتر از آن به برنامه انگلیسی مهاجرین بالغ (  )AMEPدسترسی دارند اما برای تحصیالت دیگر از تخفیف های
تمویل شده حکومت فدرال استفاده کرده نمی توانند.
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معلومات بیشتر
جزوۀ معلومات در مورد مزایای خاص برای دارندگان  SHEV / TPVدر ویبسایت وزارت خدمات بشری به چندین زبان موجود
است ( www.humanservices.gov.auو ’ ‘ Special Benefits TPV SHEVرا جستجو کنید) .برای صحبت کردن با
سنترلینک به شمارۀ  ( 131 202برای ترجمان) یا  132 850به انگلیسی زنگ بزنید.
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