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Tulong sa mga pamilya para sa gastos 

ng pag-alaga ng bata

Tulong sa Pag-alaga ng Bata 

Ang Australian Pamahalaan ay nagbibigay ng 

pananalaping tulong sa mga pamilya  para 

tumulong sa pagbayad ng gastos ng 

aprobadong pag-alaga ng bata sa pamamagitan 

ng Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata at 

Diskuwento ng Pag-alaga ng Bata. 

Para matanggap ang Benepisyo ng Pag-alaga 

ng Bata at Diskuwento ng Pag-alaga ng Bata, 

ang mga pamilya ay dapat matupad ang mga 

pangangangailangang ukol sa 

pagkakarapatdapat at pananahanan. 

Ang Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata ay 

nababatay sa kita ng Pamilya, Ang Diskuwento 

ng Pag-alaga ng Bata ay hindi napapailalim sa 

pagsuri ng kita. 

Aprobadong pag-alaga ng bata  

Ang mga aprobadong serbisyo ng pag-alaga ng 

bata ay yaong mga serbisyong inaprobahan ng 

Australian  Pamahalaan na tumanggap para sa 

kapakanan ng mga pamilya ng mga kabayaran 

ng pag-alaga ng bata  Ang mga aprobadong 

serbisyo ng pag-alaga ng bata ay maaaring: 

 Mahabang Araw na Pag-alaga 

 Pampamilyang Pang Araw na Pag-alaga 

 Pag-alaga sa Labas ng Oras ng Paaralan 

(bago at pagkatapos ng mga oras paaralan 

at sa bakasyon) 

 Paminsan-minsang Pag-alaga, at 

 Pag-alaga sa Tahanan (mga pamilyang 

may mga natatanging kalagayan) 

Maaari ninyong tanungin ang inyong serbisyo ng 

pag-alaga ng bata kung sila ay inaprobahan na  

tumanggap para sa kapakanan ng mga pamilya 

ng mga kabayaran ng pag-alaga ng bata. 

 



 

2 

Nakalistang pag-alaga ng mga bata 

Ang nakalistang pag-alaga ng bata ay ginagawa 

ng mga lolo at lola, mga kamag-anak, mga 

kaibigan o mga yaya na nakalista sa  Senterlink 

Benepisyo ng Pag-alaga ng 

Bata 

Sinusuri ang kita sa Benepisyo ng Pag-alaga ng 

Bata at karaniwang deretsahang binabayad sa 

aprobadong mga serbisyo ng pag-alaga ng bata 

upang paliitin ang ibabayad ng mga 

karapatdapat na pamilya. 

Sino ang karapatdapat sa Benepisyo 

ng Pag-alaga ng Bata? 

Mga kinakailangan ukol sa pananahanan  

 Kayo o ang inyong partner ay dapat 

permanenteng naninirahan sa Australya at:  

 Mamamayan ng Australya; 

 Mayhawak ng permanenteng bisa; 

 Mamamayan ng  New Zealand na dumating 

na gamit ang New Zealand na pasaporte; 

 Mayhawak ng mga tiyak na 

pansamantalang subclass na bisa – 

ipapagtitibay ng  Senterlink ang 

pagkakarapatdapat; 

 Ang Mayhawak ng Hustisya Kriminal na 

Pamamalaging Bisa (Criminal Justice Stay 

Visa) na tiyakang ibinigay upang 

makatulong sa paggawad ng hustisyang 

kriminal tungkol sa paglabag  na 

pangangalakal ng tao, sekswal na  pang-

aalipin o mapanlinlang na pangangalap; 

 Istudyante buhat sa labas ng Australia na 

itinaguyod ng Australian  Pamahalaan; o 

 Hindi residenteng nakakaranas ng 

kahirapan o mga natatanging kalagayan. 

Mga iba pang kinakailangan para  

maging karapatdapat 

 Ang inyong anak ay dapat  pumupunta sa 

isang aprobadong pag-alaga ng bata o 

nakalistang pag-alaga ng bata. 

 Ang mga batang mababa sa pitong taong 

gulang ay dapat pabakunahan katulad ng 

inuutos ng  Australian Pamahalaan o dapat 

mayroong iksemsyon. 

 Kayo ang dapat managot sa pagbayad ng 

mga singil para sa pag-alaga ng bata.  

 Maaari kayong personal na humiling ng 

Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata o online 

sa pamamagitan ng pahina ng Benepisyo 

ng Pag-alaga ng Bata ng Senterlink  

(www.humanservices.gov.au/childcarebenef

it)  

 

Diskuwento ng Pag-alaga ng 

Bata 
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Ang Diskuwento ng Pag-alaga ng Bata ay isang 

karagdagang kabayaran sa Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata na tutulong sa mga pamilya na 

masapatan ang kanilang mga sariling gastos ng 

pag-alaga ng bata. Hindi sinusuri ang kita dito at 

sapat ito para bayaran hanggang 50 porsyento 

ng mga sariling gastos ng pag-alaga ng bata, 

hanggang $7,500 bawat bata sa bawat taon. 

Ang mga sariling gastos ng pag-alaga ng bata 

ay kinakalkula pagkatapos binawas ang 

anumang mga kabayaran ng Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata na natatanggap. 

Sino ang karapatdapat sa Diskuwento 

ng Pag-alaga ng Bata? 

Mga kinakailangan ukol sa pananahanan 

Dapat ninyong matupad ang mga kinakailangan 

ukol sa pananahanan para sa Benepisyo ng 

Pag-alaga ng Bata.. 

Mga iba pang kinakailangan para maging 

karapatdapat 

 Kayo at ang inyong partner (kung angkop) 

ay dapat nagkaroon ng trabaho, 

pagsasanay, mga sagutin na may 

kaugnayan sa trabaho (o mayroong 

iksemsyon) sa anumang panahon sa loob 

ng isang linggo. 

 Dapat kayong gumagamit ng aprobadong 

pag-alaga ng bata. 

 Ang mga batang mababa sa pitong taong 

gulang ay dapat pabakunahan katulad ng 

ipinag-uutos  ng Pamahalaan ng Australia o 

dapat mayroong iksemsyon. 

 Kayo dapat ang managot ng mga gastos  

ng pag-alaga ng inyong anak. Kung ang 

inyong maypatrabaho ay tumutulong sa 

inyong pag-alaga ng bata sa pamamagitan 

ng salary sacrificing o packaging, dapat 

ninyong pag-usapan kung sino ang 

mananagot sa gastos. 

Kahit na napakalaki ang kita ng inyong pamilya 

para makatanggap ng Benepisyo ng Pag-alaga 

ng Bata, maaari kayong maging karapatdapat 

para sa Diskuwento ng Pag-alaga ng Bata. 

Paano hihiling ng Diskuwento ng Pag-

alaga ng Bata 

Kailangan kayong humiling muna ng Benepisyo 

ng Pag-alaga ng Bata. Walang pormularyo ng 

kahilingan para sa Diskuwento ng Pag-alaga ng 

Bata. Hindi ninyo kailangang humiling ng 

nakahiwalay na Diskuwento ng Pag-alaga ng 

Bata.  Pakusa kayong tatasahan at babayaran 

kung kayo ay karapatdapat kapag humiling kayo 

ng Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata kahit na 

natasahan kayo sa sero na kabayaran para sa 

Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata dahil sa kita ng 

inyong pamilya.  
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Ang Diskuwento ng Pag-alaga ng Bata ay isang 

karagdagang kabayaran sa Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata na tutulong sa mga pamilya na 

masapatan ang kanilang mga sariling gastos ng 

pag-alaga ng bata.. 

Maaari kayong personal na humiling ng 

Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata o online sa 

pahina ng Pag-alaga ng Bata na mga Benepisyo 

ng Centrelink 

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit) 

Pakusang matatasahan ang inyong 

pagkakarapatdapat sa Diskuwento ng Pag-alaga 

ng Bata ng Centrelink at kayo ay tatanggap ng 

mga kabayaran kapag ang mga detalye tungkol 

sa pagpunta ng inyong anak sa pag-alaga ng 

bata ay natanggap na buhat sa /sa (mga) 

serbisyo ng pag-alaga ng inyong anak. 
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Pangteleponong Serbisyo sa 

Maraming Wika 

Kung kayo ay nagsasalita ng wikang iba sa 

Ingles, ang pangteleponong serbisyo ng 

Centrelink sa maraming wika ay pababayaan 

kayong makipag-usap kanino man sa inyong 

sariling wika. Kung ang tauhan ng Senterlink ay 

hindi nakakasalita ng inyong wika, ang isang 

tagapagsalin ng pangteleponong serbisyo ang 

tutulong sa inyo. 

Ang mga pagsalin na pasalita at nakasulat na 

serbisyo ng Centrelink ay makakatulong din sa 

inyo sa paggawa ng mga kahilingan, pagkuha 

ng mga serbisyo at mga kabayaran.  

Mahihilingan ninyo ang Centrelink na 

magsaayos ng tagapagsalin na harapan o sa 

telepono. 

Para makagamit ng Senterlink Pangteleponong  

Serbisyo sa maraming wika, tumawag sa 13 12 

02 sa pagitan ng alas 8.00 n.u. at alas 5.00 n.h.. 

(lokal na oras) Lunes hanggang Biyernes. 

Mga halimbawa ng 

pagsasagawa ng  

Diskuwento ng Pag-alaga ng 

Bata 

Mitchell at Emma 

Sina Mitchell at Emma ay kapwa regular na 

nagtatrabaho at nakatupad sa lahat ng mga 

kinakailangan para maging karapatdapat sa 

Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata, gayunman, 

napakataas ng kita ng kanilang pamilya para 

makatanggap ng anumang Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata.. 

 Ang unang anak nila, si Amelia ay nasa 

Labas sa Oras ng Paaralan na Pag-alaga, 

na nagkakahalaga ng  $102.50 bawat 

linggo, $4,920 sa buong taon. 

 Ang pangalawang anak nila, si Ruby ay 

nasa Mahabang Araw na Pag-alaga, na 

nagkakahalaga ng  $310 bawat linggo, 

$14,880 sa buong taon. 

 Amelia Ruby 

Kabuuan ng bayad 

ng pag-alaga ng 

bata 

$4,920 $14,880 

 Karapatan sa 

Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata 

$0 $0 

Mga sariling 

gastos 

$4,920 $14,880 

Diskuwento ng 

Pag-alaga ng Bata 

(= 50% ng mga 

sariling  gastos) 

$2,460 $7,440 

Nangangahulugan ito na ang mga bayad sa 

pag-alaga ng bata ay pinaliit ng $9,900 at 

sina Mitchell at Emma ay nagbabayad ng 

$9,900 lamang sa buong taon. 
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 * Ang halimbawang ito ay binatay sa 48 na linggo ng 

pag-alaga. 

 

Jack at Alisha 

 Si Jack ay regular nagtatrabaho at ang 

partner niyang si Alisha ay nag-aaral. 

Nangangahulugan na dahil sa kita ng 

pamilya nila, tumatanggap sila ng ilang 

Benepisyo ng Pag-alaga ng Bata. 

 Ang unang anak nila, si Chloe ay 

pumupunta sa Labas sa Oras ng Paaralan 

na Pag-alaga, na nagkakahalaga ng $85 

bawat linggo, $2,550 para sa taon. 

 Ang pangalawang anak nila, si William ay 

nasa Pampamilyang Pang-araw na Pag-

alaga na nagkakahalaga ng $200 bawat 

linggo, $6,000 para sa taon. 

 Chloe William 

Kabuuan ng bayad 

ng pag-alaga ng 

bata 

$2,550 $6,000 

Binawasan ng 

Karapatan ng 

Benepisyo ng Pag-

alaga ng Bata 

$450 $1,500 

Mga sariling 

gastos 

$2,100 $4,500 

Diskuwento ng 

Pag-alaga ng Bata 

(= 50% ng mga 

sariling gastos) 

$1,050 $2,250 

Nangangahulugan ito na ang mga bayad sa 

pag-alaga ng bata ay pinaliit ng $5,250 at 

 Chloe William 

sina Jack at Alisha ay nagbabayad lamang ng   

$3,300 sa buong taon. 

 

* Ang halimbawang ito ay binatay sa 48 na linggo ng 

pag-alaga.. 

. 

Magkano ang makukuha 

ninyo? 

Para malaman kung magkanong Benepisyo ng 

Pag-alaga ng Bata at Diskuwento ng Pag-alaga 

ng Bata ang makukuha ninyo, gamitin ang taga-

estima ng pag-alaga ng bata 

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

online-estimators) o tumawag sa 13 61 50. 

 


