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Giúp đỡ các gia đình về chi phí trông trẻ

Hỗ trợ Trông Trẻ 
Chính phủ Australia cung cấp hỗ trợ tài chính cho các 

gia đình để giúp trang trải chi phí trông trẻ tại những 

dịch vụ được chấp thuận thông qua Trợ cấp Trông 

Trẻ (Child Care Benefit) và Hoàn tiền Trông Trẻ (Child 

Care Rebate). 

Để nhận được Child Care Benefit hoặc Child Care 

Rebate, các gia đình phải đáp ứng các yêu cầu về sự 

phù hợp và cư trú. 

Child Care Benefit được xác định dựa trên thu nhập 

gia đình, còn Child Care Rebate không dựa trên 

thu nhập. 

Những dịch vụ trông trẻ được chấp 

thuận 
Những dịch vụ trông trẻ được chấp thuận là những 

dịch vụ đã được chính phủ Australia chấp thuận 

được nhận tiền trông trẻ thay cho các gia đình. Các 

dịch vụ trông trẻ được chấp thuận có thể là: 

 Trông Trẻ Cả Ngày 

 Trông Trẻ Ban ngày tại Gia đình Trông trẻ 

 Trông trẻ Ngoài Giờ học (trước và sau giờ học 

và trong kỳ nghỉ) 

 Trông trẻ Đột xuất, và 

 Trông trẻ tại Nhà (những gia đình có hoàn cảnh 

đặc biệt). 

     ị có thể hỏi  ịch  ụ trông trẻ của mình liệu họ 

có được chấp thuận nhận tiền trông trẻ thay cho các 

gia đình không. 

 ịch vụ    ng   ẻ có đăng ký 
 ịch  ụ trông trẻ có đăng k  được cung cấp bởi ông 

bà, người thân, bạn bè hoặc người bảo mẫu mà có 

đăng k   ới Sen-tờ-ling (Centrelink). 

Child Care Benefit 
Child Care Benefit được xác định theo thu nhập và 

thường được trả trực tiếp cho các  ịch  ụ trông trẻ 

được chấp thuận để giảm tiền phí mà các gia đình 

phải trả. 

Ai được hưởng Child Care Benefit? 

Yêu cầu về cư   ú 

      ị hoặc vợ/chồng      ị phải sinh sống lâu 

dài tại nước Úc và: 

 Là công dân Úc; 

 Có  isa thường trú: 

 Là công dân New Zealand đến Úc bằng hộ chiếu 

New Zealand; 

 Có visa thuộc một số loại  isa cư trú tạm thời 

nhất định – Sen-tờ-ling (Centrelink) sẽ xác định 

sự phù hợp; 

 Có Visa Cư trú Công l  Hình sự, được cấp đặc 

biệt cho mục đích hỗ trợ việc thực hiện công lý 

hình sự liên quan tới tội phạm m a bán người, 

nô lệ tình dục hoặc lừa dối tuyển dụng lao động; 
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 Là sinh viên từ bên ngoài Australia được Chính 

phủ Australia bảo trợ; hoặc 

 Không phải là thường trú nhân nhưng bị khó 

khăn hoặc có những hoàn cảnh đặc biệt. 

Những yêu cầu khác về sự phù hợp 
 Con      ị phải được gửi tại  ịch  ụ trông trẻ 

được chấp thuận hoặc dịch vụ trông trẻ có đăng 

ký. 

 Trẻ  ưới 7 tuổi phải đáp ứng các yêu cầu về 

chủng ngừa của Chính phủ Australia hoặc được 

miễn yêu cầu này. 

      ị phải là người chịu trách nhiệm trả chi phí 

trông trẻ. 

      ị có thể trực tiếp nộp đơn xin Child Care 

Benefit hoặc nộp trực tuyến tại trang mạng 

Child Care Benefits của Sen-tờ-ling (Centrelink). 

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit)  

Child Care Rebate 
Child Care Rebate là một khoản tiền ngoài khoản 

Child Care Benefit để giúp đỡ các gia đình trang trải 

chi phí trông trẻ tự trả. Khoản tiền này không phụ 

thuộc vào thu nhập và trang trải tối đa 50% chi phí 

trông trẻ tự trả, tối đa là $7.500 mỗi trẻ một năm. 

Chi phí trông trẻ tự trả được xác định sau khi trừ đi 

các khoản tiền Child Care Benefit đã nhận được. 

Ai đủ điều kiện nhận Child Care Rebate? 

Yêu cầu về cư   ú 

     ị phải đáp ứng các yêu cầu về cư trú giống như 

với Child Care Benefit. 

Những yêu cầu khác về sự phù hợp 

      ị  à  ợ/chồng của      ị (nếu phù hợp) 

phải có những cam kết liên quan tới công việc, 

đào tạo, học tập (hoặc được miễn yêu cầu này) 

vào thời điểm nào đó trong tuần. 

      ị phải đang sử dụng dịch vụ trông trẻ được 

chấp thuận. 

 Trẻ  ưới 7 tuổi phải đáp ứng các yêu cầu về 

chủng ngừa của Chính phủ Australia hoặc được 

miễn yêu cầu này. 

      ị phải là người chịu trách nhiệm trả chi phí 

trông trẻ. Nếu chủ lao động của      ị trả chi 

phí trông trẻ cho      ị thông   a việc giảm 

tiền lương hoặc gói thu nhập,      ị cần thảo 

luận với họ về việc ai là người chịu trách nhiệm 

trả tiền trông trẻ. 

Kể cả khi thu nhập củ                          nên 

k ô    ược nhận Child Care Benefit              ẫn có 

thể  ủ   ều kiệ   ưởng Child Care Rebate. 

Làm thế nào để nhận Child Care Rebate  
Trước ti n      ị cần nộp đơn xin Child Care Benefit. 

Không có mẫ  đơn để xin Child Care Rebate.      ị 

không cần phải nộp đơn riêng để xin Child Care 

Rebate.      ị sẽ được tự động đánh giá  à trả tiền 

nế       ị đủ điều kiện khi      ị nộp đơn xin Child 

Care Benefit, kể cả khi      ị được đánh giá là không 

được hưởng Child Care Benefit bởi mức thu nhập 

của gia đình      ị. 

Child Care Rebate là một khoản tiền ngoài khoản 

Child Care Benefit  ể   úp  ỡ              trang trải 

chi phí trông trẻ tự trả. 

     ị có thể trực tiếp nộp đơn xin Chil  Care 

Benefit hoặc nộp trực tuyến tại trang mạng Child 

Care Benefits của Centrelink. 

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit)  

Q    ị sẽ tự động được Centrelink đánh giá có đủ 

điều kiện hưởng Child Care Rebate hay không và sẽ 

được nhận tiền sau khi Centrelink nhận được chi tiết 

trông trẻ từ (những)  ịch  ụ trông trẻ của      ị  
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Dịch vụ Điện thoại Đa Ng n 
ngữ 
Nế       ị nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh, dịch 

vụ điện thoại đa ngôn ngữ Centrelink sẽ giúp      ị 

nói chuyện với một người nói ngôn ngữ của      ị  

Nếu nhân viên Sen-tờ-ling (Centrelink) không thể nói 

ngôn ngữ của      ị,  ịch vụ thông dịch tr n điện 

thoại sẽ hỗ trợ      ị  

Ngoài ra, dịch vụ thông dịch và biên dịch của 

Centrelink có thể hỗ trợ      ị nộp hồ sơ, tiếp cận 

các dịch vụ và tiền trợ cấp       ị có thể đề nghị 

Centrelink thu xếp thông dịch viên trực tiếp hoặc 

tr n điện thoại. 

Để sử dụng Dịch vụ Điện thoại Đa Ngôn ngữ Sen-tờ-

ling (Centrelink), hãy gọi số 13 12 02 từ 8h00 sáng 

đến 5h00 chiều (giờ địa phương) từ thứ Hai đến thứ 

Sáu. 

Ví dụ về cách tính Child Care 
Rebate 

Mitchell và Emma 
 Mitchell và Emma đều làm việc toàn thời (full 

time)  à đáp ứng mọi yêu cầu của Child Care 

Benefit về sự phụ hợp nhưng th  nhập gia đình 

họ quá cao nên không được nhận Child Care 

Benefit. 

 Con đầu của họ, Amelia, được gửi ở dịch vụ 

Trông Trẻ Ngoài giờ Học, tốn $102,50 một tuần 

hay $4.920 một năm. 

 Con thứ hai của họ, Ruby, được gửi ở dịch vụ 

Trông trẻ Cả ngày, tốn $310 một tuần hay 

$14.880 một năm. 

 Amelia Ruby 
Tổng phí trông trẻ $4.920 $14.880 

Tiền Child Care 
Benefit được 
hưởng 

$0 $0 

Chi phí tự trả $4.920 $14.880 

Child Care Rebate 
(= 50% chi phí tự 
trả) 

$2.460 $7.440 

 Amelia Ruby 
Có nghĩa là phí trông trẻ được giảm $9.900 và 
Mitchell và Emma chỉ phải trả $9.900 trong năm 
đó. 
 * Ví dụ này dựa trên 48 tuần trông trẻ. 
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 Jack và Alisha 
 Jack làm việc toàn thời (full time) và vợ anh ta 

Alisha đang đi học. Với thu nhập của gia đình 

họ, họ được nhận một phần Child Care Benefit. 

 Con đầu của họ, Chloe, được gửi ở dịch vụ 

Trông Trẻ Ngoài Giờ Học, tốn $85 một tuần hay 

$2.550 một năm. 

 Con thứ hai của họ, William, được gửi tại dịch 

vụ Trông trẻ Ban ngày tại Gia đình Trông trẻ, 

tốn $200 một tuần hay $6.000 một năm. 

 Chloe William 
Tổng phí trông trẻ $2,550 $6.000 

Trừ đi số tiền Child 
Ca e Benefi  được 
hưởng 

$450 $1.500 

Chi phí tự trả $2.100 $4.500 

Child Care Rebate 
(= 50% chi phí tự 
trả) 

$1.050 $2.250 

Có nghĩa là phí trông trẻ được giảm $5.250 và 
Jack và Alisha chỉ phải trả $3.300 trong năm đó. 
 * Ví dụ này dựa trên 30 tuần trông trẻ. 

  ý vị có  hể nhận được bao 
nhiêu? 
Để biết      ị có thể nhận được bao nhiêu tiền Child 

Care Benefit và Child Care Rebate, hãy sử dụng bảng 

tính tiền trông trẻ 

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

ine-estimators) hoặc gọi số 13 61 50. 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/online-estimators
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/online-estimators

