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تكاليف رعاية األطفال فيمساعدة األسر 

 رعاية الطفلفي مساعدة ال

مساعدة في لمالية لألسر لالمساعدة ال Australianتقدم الحكومة 

مخصصات من خالل   المعتمدة وذلكتغطية تكلفة رعاية األطفال 

 عاية الطفل.ر إعانةرعاية الطفل و

 تلبي ، يجب أنعاية الطفلر إعانةرعاية الطفل أو  مخصصاتلتلقي 

 اإلقامة.سر متطلبات األللية واأل

 إعانة علماً أن  ،دخل األسرة علىرعاية الطفل  مخصصاتستند ت

 .الدخلب يتم إختبارهاال  عاية الطفلر

 رعاية الطفل المعتمدة
لي تلك الخدمات التي تم الموافقة عليها من  المعتمدةخدمات الطفل إن 

نيابة عن بالرعاية األطفال  عاتدفلتلقي  Australianقبل الحكومة 

 :، كالتاليرعاية األطفال المعتمدةخدمات كون تيمكن أن واألسر. 

 النهارية الطويلة الرعاية 

 ة ياألسرالنهارية رعاية ال 

  قبل و بعد المدرسة  الدوام المدرسيخارج ساعات الرعاية(

 عطلة(الو

 الرعاية العرضية، و 

  ا ظروف خاصة(.المنزل )األسر التي لديهفي الرعاية 

لتلقي  معتمدة كانتإذا  كمالخاصة بطفلرعاية الخدمة تسألوا أن  ميمكنك

 نيابة عن األسر.بالرعاية األطفال  دفعات

 

 ةرعاية األطفال المسجل 
 وأ األقارب وأيتم توفير رعاية األطفال المسجلة من قبل األجداد 

 .(Centrelinkسنترلينك ) مع تاألصدقاء أو المربيات المسجال

 رعاية الطفل مخصصات

دفع وعادة ما ت   الدخلإلختبار رعاية الطفل  مخصصاتيتم إخضاع 

 هاالرسوم التي تدفع لتقليصمباشرة إلى خدمات رعاية الطفل المعتمدة 

 .المؤللةاألسر 

 رعاية الطفل؟ مخصصات تلقيمؤهل لالمن هو 

 متطلبات اإلقامة

 أن أستراليا و بشكل دائم في انك يجب أن تعيشتأنت أو شريك

 :تكون

 مواطن أسترالي؛ 

 تأشيرة اإلقامة الدائمة؛ حامل 

  مواطنNew Zealand  وصل بجواز سفرNew Zealand ؛ 

  يقوم سوف  -مؤقتة التأشيرة من الفئات الفرعية الحامل لبعض

 تأكيد األللية؛ب (Centrelinkسنترلينك )

 غرض صادرة خصيصا لالعدالة الجنائية  قامةتأشيرة إ حامل

ة الجنائية فيما يتعلق بجريمة مساعدة في إدارة شؤون العدالال

 ؛المخادع التوظيفوالعبودية الجنسية أو  بالبشرتجار اإل
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 /طالبة من خارج طالبAustralia الحكومة  )كفالة( برعاية

Australian أو؛ 

  أو ظروف خاصة. يعاني من ضائقة مقيمغير 

 متطلبات األهلية األخرى

 رعاية األطفال المعتمدة أو رعاية  ملكيجب أن يحضر طف

 .ةاألطفال المسجل

  واستوفياألطفال تحت سن سبع سنوات من العمر يجب أن 

 أو لديهم إعفاء. للتطعيم Australianمتطلبات الحكومة 

  كون الشخص المسؤول عن دفع رسوم رعاية تيجب أن

 األطفال.

  رعاية الطفل  مخصصاتيمكنك التقدم بطلب للحصول على

 لطفل  مخصصاتصفحة أو عبر اإلنترنت من خالل  صياً شخ

 (.Centrelinkلسنترلينك )

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit)   

 رعاية الطفل إعانة

ي الترعاية الطفل  مخصصاتإضافية ل ةدفع يرعاية الطفل ل إعانة

التي تدفعها من  على تغطية تكاليف رعاية األطفالاألسر ساعد ت

طي ما يصل الى تغو الدخلتخضع إلختبار إنها ال . حسابها الخاص

، وتصل من حسابك المدفوعةفي المائة من تكاليف رعاية الطفل  05

حسب تكاليف رعاية األطفال . وت  اً لكل طفل سنوي دوالر 0055إلى 

 مخصصات دفعات منبعد خصم أي  لخاصمن الحساب ا المدفوعة

 رعاية الطفل التي يتم تلقيها.

 رعاية الطفل؟ إعانة تلقيمؤهل لالمن هو 

 متطلبات اإلقامة

 مخصصات نفسها التي تنطبق علىتلبية متطلبات اإلقامة  ميجب عليك

 رعاية الطفل.

 متطلبات األهلية األخرى

 زامات إلت ايكون لديكمك )إن وجد( يجب أن تأنت أو شريك

إعفاء( في وقت  مالدراسة )أو لديك متعلقة بالعمل أو التدريب أو

 ما خالل األسبوع.

  رعاية األطفال المعتمدة.أن تستخدموا يجب 

 

  واستوفياألطفال تحت سن سبع سنوات من العمر يجب أن 

 أو لديهم إعفاء.للتطعيم  األسترالية متطلبات الحكومة

  إذا رعاية طفلك اليف مسؤول عن تكالشخص اليجب أن تكون .

رعاية األطفال من خالل في  الخاص بكسالم صاحب العمل 

، يجب أن تناقش معهم من لو صفقة الراتبراتب أو بالالتضحية 

 المسؤول عن التكلفة.

 مخصصاتك مرتفع جدا بالنسبة لك لتلقي تدخل أسركان حتى لو 

 ل.رعاية الطف إعانةللحصول على  رعاية الطفل قد تكون مؤلال

 رعاية الطفل إعانةبكيفية المطالبة 
رعاية الطفل  مخصصاتسوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على 

ال تحتاج كما أنك رعاية الطفل.  عانةإلمطالبة  إستمارة. ال يوجد أوالً 

 كرعاية الطفل بشكل منفصل. سوف يتم تقييم إعانةبإلى المطالبة 

إذا كنت مؤلال عند التقدم بطلب للحصول على  لك دفعي  تلقائيا و

معدل الصفر  عند يمكتقي تمرعاية الطفل. حتى لو  مخصصات

 رعاية الطفل بسبب دخل عائلتك. مخصصاتل

رعاية الطفل  مخصصاتلإضافية  ةدفع ليرعاية الطفل  إعانةإن 

المدفوعة من تكاليف رعاية األطفال التي تساعد األسر على تغطية 

 .خاصالحساب ال

 

 شخصياً رعاية الطفل  مخصصاتيمكنك التقدم بطلب للحصول على 

 لسنترلينك. لطفل  مخصصاتصفحة أو عبر اإلنترنت من خالل 

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit)   

وسيتم  سنترلينكالطفل تلقائيا من قبل رعاية  عانةسيتم تقييم ألليتك إل

 / خدماتخدمةمن تفاصيل حضور رعاية األطفال  تلقيدفع بمجرد ال

 .الخاصة بكرعاية األطفال 

 

http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
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 خدمة الهاتف المتعددة اللغات 

خدمة الهاتف فإن إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية، 

تيح لك التحدث إلى ت (Centrelink) سنترلينكالتابعة لاللغات  ةمتعددال

سنترلينك غير قادرين كان موظفو شخص ما في لغتك الخاصة. إذا 

سوف على التحدث اللغة الخاصة بك، فإن خدمة الترجمة الهاتفية 

 .تساعدك

 سنترلينكالتابعة ل الشفهية والكتابية خدمات ترجمةليمكن 

(Centrelink) الحصول على والمطالبات،  إجراءفي  أيضا مساعدتك

ترتيب مترجم إما سنترلينك من عات. يمكنك أن تطلب دفالخدمات وال

  وجها لوجه أو على الهاتف.

 سنترلينكالتابعة لاللغات  ةمتعددالخدمة الهاتف للوصول إلى 

(Centrelink) ، 8.00من الساعة   02 12 13اتصل على الرقم  

 جمعة.( من االثنين إلى ال)بالتوقيت المحليمساًء   5.00 صباحاً حتى

 أمثلة على كيفية عمل إعانة رعاية الطفل

 (Emma) وإيما (Mitchell) ميتشل

  كل من ميتشل(Mitchell) وإيما (Emma) بدوام  نيعمال

رعاية الطفل  لمخصصاتجميع متطلبات األللية  نياويلبكامل 

رعاية  مخصصاتولكن دخل األسرة عالي جدا لتلقي أي 

 الطفل.

 اميلياىولتهم األطفل ، (Amelia) ، الرعاية خارج في لي

في  دوالر  102.50، والتي تكلف ساعات الدوام المدرسي

 خالل العام. دوالر 0295 األسبوع،

 روبي ةالثاني تهمطفل ،(Ruby) الطويلة النهارية الرعاية، في ،

خالل  دوالر 10445 دوالر في األسبوع ، 015والتي تكلف 

 .العام

 اميليا 

(Amelia) 
 (Ruby)روبي 

 14,880 دوالر دوالر 4,920 موع رسوم رعاية الطفلمج
مستحقات مخصصات رعاية 

 الطفل

  دوالر 0  دوالر 0

النفقات المدفوعة من الحساب 

 الخاص

  دوالر 14,880  دوالر 4,920

٪ 05) = إعانة رعاية الطفل 

النفقات المدفوعة من من 

 ( الحساب الخاص

 دوالر 7,440 دوالر 2,460

 دوالر 2255 بمقدار  يضهافتم تخسوم رعاية األطفال لذا يعني أن ر
 دوالر 2255 فقط يدفعان (Emma) وإيما (Mitchell)ميتشل و

 خالل العام.
 .من الرعاية اً عبوأس 04* يستند لذا المثال على 

  

 (Alisha( وأليشا )Jackجاك ) 

 جاك يعمل (Jack )ليشا أه تبدوام كامل وشريك (Alisha )

 من مخصصاتبعض  انتلقييا ميعني أنه همتتدرس. دخل أسر

 رعاية الطفل.

 كلو ،ىولتهم األطفل( يChloe) ،الرعاية خارج ذلب إلى ت

سبوع، األ فيدوالرا  40والتي تكلف  ،ساعات الدوام المدرسي

 لسنة.دوالر في ا 9005

 الثاني، وليام همطفل (William) النهارية األسريةرعاية ال، في ،

 .دوالر في السنة 0555في األسبوع،  دوالر 955والتي تكلف 

 

ي كلو 

(Chloe) 
 وليام

(William) 
 دوالر 6,000 دوالر 2,550 مجموع رسوم رعاية الطفل

مستحقات مخصصات ناقص 

 رعاية الطفل

  دوالر 1,500  دوالر 450 

النفقات المدفوعة من الحساب 

 الخاص

  دوالر 4,500  دوالر 2,100

٪ 05إعانة رعاية الطفل ) = 

من النفقات المدفوعة من 

 الحساب الخاص( 

 دوالر 2,250  دوالر 1,050

 دوالر 0905 بمقدار تم تخفيضهالذا يعني أن رسوم رعاية األطفال 
 .خالل العام دوالر 0055 يدفعان فقطليشا أوجاك و

 من الرعاية. اً عبوأس 05* يستند لذا المثال على  

 يمكن أن تحصل عليه؟ ما هو مقدار ما

التي الطفل رعاية  إعانةرعاية الطفل و مخصصاتعرفة مقدار لم

  م رعاية الطفل مقي  ، استخدم الاتتلقيمكن أن 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/onl

ine-estimators)   50 61 13 اتصل على الرقمأو. 

 


