
Tungkol sa  
Bonus sa Batang 
Nag-aaral  
(Schoolkids Bonus)

Ano ang Schoolkids Bonus?
Ang Schoolkids Bonus ay isang kabayaran upang tulungan ang mga kwalipikadong pamilya at 

mga estudyante sa halaga ng pag-aaral sa mga eskwelahang primarya at sekondarya.

Kailan magsisimula ang Schoolkids 
Bonus?
Ang Schoolkids Bonus ay magsisimula sa ika- 1 ng Enero 2013.

Sino ang kwalipikado?
Maaari kang tumanggap ng Schoolkids Bonus kung mayroon kang anak sa eskwelahang 
primarya o sekondarya, o kung ikaw ay isang estudyante sa primarya o sekondarya,  
at tumatanggap ng isa sa mga sumusunod na kabayaran:

•  Pampamilyang Benepisyo sa Buwis Bahagi A (Family Tax Benefit Part A)

•   Allowance sa Kabataan (Youth Allowance)

•   Suportang Pension sa May Kapansanan (Disability Support Pension)

•   ABSTUDY Allowance sa Pamumuhay (ABSTUDY Living Allowance)

•   Kabayaran sa Tagapag-alaga (Carer Payment)

•   Kabayaran sa Magulang (Parenting Payment)

•   Natatanging Benepisyo (Special Benefit)

•   Mga allowance sa Edukasyon sa ilalim ng Iskema sa Edukasyon sa mga Anak ng  
Beterano at Rehabilitasyong Pangmilitar at Batas sa Pagbabayad at Iskema ng 

Edukasyon at Pagsasanay (Veterans’ Children Education Scheme and Military  

Rehabilitation and Compensation Act Education and Training Scheme).

Ang bata sa preschool ay hindi kwalipikado.

Magkano ang aking matatanggap?
Kung ikaw ay kwalipikado, tatanggap ka ng:

• $410 para sa bawat anak sa primarya (ibinabayad nang dalawang hulog na tig- $205)

• $820 para sa bawat anak sa sekondarya (ibinabayad ng dalawang hulog na tig- $410).

Kung tumutulong ka sa pag-aalaga ng iyong mga anak at tumatanggap ng porsyento ng Pampamilyang Benepisyo sa Buwis Bahagi A o ng allowance 

sa edukasyon, tatanggap ka ng katulad na porsyento ng Schoolkids Bonus.
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Kailan ko ito matatanggap?
Ang mga kabayaran ay ibinibigay tuwing Enero at Hulyo ng bawat taon. Dapat ay tatanggap ka sa ika-1 

ng Enero ng isa sa mga kabayarang nabanggit upang maging kwalipikado sa kabayaran para sa Enero. 

Gayundin, tatanggap ka dapat ng isa sa mga kabayaran sa ika- 30 ng Hunyo upang tumanggap ng 

kabayaran para sa Hulyo.

Kung humihingi ka ng Pampamilyang Benepisyo sa Buwis Bahagi A bilang minsanang bayad sa 

katapusan ng taong pinansiyal, tatanggap ka ng Schoolkids Bonus.

Ano ang dapat kong gawin para  
makuha ko ito? 
Madali ito. Hindi mo kailangang sumagot sa anumang mga form, mag-ingat ng mga resibo, o ideklara 

ang Schoolkids Bonus sa iyong tax return. Kailangan mong sabihin sa Centrelink kung:

• kalian ka o ang iyong anak nagsimula sa eskwelahang primarya upang mag-umpisang tumanggap ng 

kabayaran at

• kalian ka o ang iyong anak natapos sa primarya at nagsimula sa sekondarya upang mag-umpisang tumanggap  

ng  halagang ukol sa eskwelahang sekondarya.

• ikaw o ang iyong anak ay natapos na ng sekondarya upang matanggap ang panghuling 

kabayarang pangsekondarya.

Paano ako babayaran? 
Kung ikaw ay kwalipikado, ang Schoolkids Bonus ay otomatikong ibabayad sa iyong piniling 

bank account tuwing Enero at Hulyo.

Pinalitan ba ng Schoolkids Bonus ang 
Tax Refund sa Edukasyon (Education Tax 
Refund)?
Pinalitan ng Schoolkids Bonus ang Tax Refund sa Edukasyon, na nangangahulugang hindi mo na kailangang 

mag-ingat ng mga resibo at ideklara sa iyong tax return.

Mas maliit ba ang Schoolkids Bonus kaysa sa Tax 
Refund sa Edukasyon?
Hindi – ang Schoolkids Bonus ay $410 isang taon para sa bawat estudyante sa primarya  at $820 para sa estudyante sa sekondarya 

kumpara sa  pinakamalaking $397 para sa estudyante sa primarya at $794 para sa estudyante sa sekondarya sa ilalim ng dating Tax 

Refund sa Edukasyon. Isa pa, karamihan ng mga pamilya ay hindi nakuha ang kabuuan ng kanilang karapatan sa ilalim ng Tax Refund 

sa Edukasyon dahil wala silang mga resibo noong gawin nila ang kanilang tax return o nakalimutang  hilingin ang kabayaran. Ang 

Schoolkids Bonus ay otomatikong ibinabayad at walang resibong kailangan.

Saan ako makakapunta para sa 
karagdagang impormasyon?
Para sa higit pang kaalaman tungkol sa Schoolkids Bonus, bisitahin ang

australia.gov.au/schoolkidsbonus 

FAH0466_Schoolkids_A4_Factsheet_Tagalog.indd   2 11/12/12   4:08 PM


