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சிறப்பு நலன் 
 

உங்களுக்கு SHEV (பாதுகாப்பான புகலிட வினனத்திட்ப விசா) அல்லது TPV (தற்காலிகமான 

பாதுகாப்பு விசா) கினடக்கும் பபாது நீங்கள் பபறும் எந்தப் புகலிடம் பகாருபவார் தகுநினல 

தீமானிப்பு ஆதரவு பசனவகள் (SRSS) பகாடுப்பனவும்  நிறுத்தப்படும்.   

 

உங்களுக்கு 'நிதி இன்னல்' இருந்தால், நீங்கள் உடனடியாகச் Centrelink  சிறப்பு நலனனக் 

பகார பவண்டும். 'நிதி இன்னல்' என்பது நீங்கள் (மற்றும் உங்கள் துனைவர்) $ 5000 க்கும் 

குனறவாகத் தயராக உள்ள நிதி அத்துடன், உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் 

ஆதரவளிக்கப் பபாதுமான பைம் இல்னல என்று பபாருள்படும்.  

 

பகாாிக்னக ஒன்னறப் பதிவு பசய்ய முதலில் Centrelink  (பதானலபபசி 132 850 அல்லது 131 

202 ஐ அனைத்து அல்லது  உங்கள் குடியமர்வு  பதாைிலாளனரக் பகட்கவும்) உடன் பதாடர்பு 

பகாள்ளுங்கள்.பின்னர் அதனன உங்கள் அனடயாள ஆவைங்கள் மற்றும் நிதி 

விவரங்களுடன் எடுத்துச் பசல்லுங்கள்.  
 

புகலிடம் பகாருபவார்கள் பபறும் SSRSS பகாடுப்பனனவ விட சிறப்பு நலக் பகாடுப்பனவு  

குனறவாக இருக்கலாம்.. 

  

இலவச உைவு அல்லது தங்குமிடம், அல்லது எந்த விதமான ஆதரனவயும் நீங்கள் 

பபற்றிருந்தால், இது உங்கள் பகாடுப்பனனவக் குனறக்கும்.  

 

ஒவ்பவாரு 13 வாரங்களுக்கும் பசன்ரலிங்க் மறு சீராய்வு பசய்கிறது, அத்துடன் கடந்த மூன்று 

மாத கால வங்கி அறிக்னககனள நீங்கள் காண்பிக்க பவைடும். நீங்கள் முகவாினய 

மாற்றினால், உங்களூக்கு  பவனல கினடத்தால் அல்லது குடும்ப உறவுகளில் மாற்றம் 

ஏற்படுதல்  பபான்றவற்னற நீங்கள் பசன்டரலிங்கிக்குத் பதாிவிக்க பவண்டும். 

 

சிறப்பு நலன்கள் பபறும் மக்கள் மலிவான மருந்திற்காக ஒரு ஆபராக்கிய பராமாிப்பு 

அட்னடனயயும் பபறுவார்கள்., சில பபாது பபாக்குவரத்து பசலவுகள் குனறக்கப்படலாம்..  

 

சிறப்பு நலன்  மற்றும் பவனல / படிப்பு  
 

சிறப்பு நலன்களுடன்,  நீங்கள் பவனல பசய்கிற வயதிலிருந்தால், நீங்கள் பிள்னளகளின் 

முக்கிய பபணுநர் இல்னலபயன்றால், மற்றும் எந்தபவாரு முக்கிய இயலானமகளும் 

SHEV மற்றும் TPV விசாக்கள் 

Centrelink நலன்கள் 
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இல்னலபயனறால். Centrelink  உங்களுக்கு 'பவனல பசயற்படுத்துகிற' வைங்குநனரக் 

கண்டபிடிக்க முயற்சி பசய்யும், உங்கள் 'பவனல பசயற்படுத்துகிற' வைங்குநரால் 

தீர்மானிக்கப்பட்ட  நடவடிக்னககனள நீங்கள் பசய்யவில்னல என்றால், சிறப்பு நல 

பகாடுப்பனவுகள் குனறக்கப்படும்.  

 

நீங்கள் பவனல பசய்தால், நீங்கள் எவ்வளவு பைம் சம்பாதிக்கிறீர்கள் என்பனத Centrelink  

க்குத் பதாிவிக்க பவண்டும், அத்துடன் பின்னர் உங்கள் நலன் அந்த அளவினால்  

குனறக்கப்படும். உதாரைமாக, நீங்கள் $ 100 சம்பாதித்தால், உங்கள் பகாடுப்பனவிலிருந்து 

 $ 100 குனறக்கப்படும்..  

 

நீங்கள் இன்னும் பவனல பதடனல பசய்யும்பபாது, சிறப்புப் படிப்னபச் பசய்யலாம். முழுபநர 

படிப்புக்கான உங்கள் 'பவனல பசயற்படுத்துகிற ' வைங்குநாின் அங்கீகாரம் பதனவ. படிப்பு 

வாரத்திற்கு 20 மைி பநரத்திற்கு குனறவாக இருந்தால், அது பபாதுவாக 'பகுதி  பநரப் படிப்பு ' 

என்று வனகப்படுத்தப்படுகிறது.  

 

படித்துக்பகாண்டிருக்கும் SHEV. னவத்திருப்பவர்கள், Austudy  அல்லது இனளஞர் 

பகாடுப்பனவு பபான்ற மாைவர்களுக்கான மற்ற சமூக பாதுகாப்பு நலன்கனளப் பபற 

முடியாது. 

 

சிறப்பு நலன்களும் SHEV பானதயும் 

 

வைக்கமாக TPV மற்றும் SHEV னவத்திருப்பவர்கள் தங்கள் விசா முடிந்தவுடன் மற்பறாரு TPV 

அல்லது SHEV க்கு மட்டுபம விண்ைப்பிக்க முடியும். எனினும் நீங்கள் ஒரு SHEV 

னவத்திருப்பவர் என்றால் நீங்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் பின்வரும் 

சூழ்நினலயில் மற்ற பல்பவறு விசாக்களுக்கு விண்ைப்பிக்கலாம்:  

பிராந்தியப் பகுதி ஒன்றில் 3 ½ ஆண்டுகளுக்கு (42 மாதங்கள்). 

  சிறப்பு நலன் பபறாமல் பைிபுாிதல் 

 அல்லது கல்வி கற்றல் 

 

Centrelink சிறப்பு நலன்கனளப்  பபறும் பபாது நீங்கள் பசய்யும் எந்த பவனலகளும் 3 ½ வருட 

SHEV பானத பதனவக்காகக்  கைக்கிடப்பட மாட்டாது. எனினும்  நீங்கள் பபறும் மற்ற  

Centrelink பகாடுப்பனவுகள் (கீபை பார்க்கவும்) 3 ½ ஆண்டுகளுக்கான  SHEV பானதனயப் 

பாதிக்காது.  
 

நீங்கள் கல்வி கற்றுக்கண்டு சிறப்பு நலனனப்  பபற்றால், அந்தப் படிப்பு 3 ½ வருட SHEV 

பானத காலத்திற்குள் கைக்கிட முடியும், ஆனால் நீங்கள் படிக்கும் பாடக்பகாப்பு  12 

மாதங்களுக்கும் பமலாக இருந்தால், சிறப்பு நலன் அளிக்கப்படாது.  
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 பிற Centrelink பகாடுப்பனவுகளும் SHEV பானதயும் 

 

 SHEV மற்றும் TPV னவத்திருப்பவர்கள், கீபை பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இந்த Centrelink 

நலன்கள் சிலவற்னறப் பபறக் கூடியதாக இருக்கலாம். இந்த நலன்கனளப் நீங்கள் பபற்றால்  

அது 3½ வருட SHEV பானதனயப் பாதிக்காது.

  குடும்ப வாி நலன் 

 ஒற்னற வருமானக் குடும்ப 

இனைப்பு 

 இரட்னட அனானத ஓய்வூதியம் 

 பபற்பறார் விடுப்பு ஊதியம் 

 அப்பா மற்றும் துனைவர் 

ஊதியம் 

 நலவாழ்வு பபணும்  அட்னட 

 குைந்னதப் பராமாிப்பு நலன் / 

தள்ளுபடி 

 பள்ளி குைந்னதகள் பபானஸ் 

 குைந்னத பல் நலன்கள்  

அட்டவனை 

 பவனலகள், கல்வி மற்றும் 

குைந்னதப்பயிற்சி  

 Care Fee உதவி 

 பசத்துப்பிறந்த  குைந்னதக் 

பகாடுப்பனவு 

 குனறந்த வருமானச் சுகாதார 

பராமாிப்பு அட்னட

 

SHEV மற்றும் TPV னவத்திருப்பவர்களுக்குக் கினடக்கும் மற்ற 

ஆதரவு   
 

SHEV மற்றும் TPV னவத்திருப்பவர்கள் பவனல பசய்யலாம், பமடிபகர், பவனல பதடுபவர் 

உதவி மற்றும் சித்திரவனத மற்றும் அதிர்ச்சிக்கான குறுகிய கால ஆபலாசனன 

முதலியவற்னறப் பபறலாம், 

 

 18  வயதிற்குட்பட்ட குைந்னதகள் பள்ளியில் படிக்கலாம். 

 

18 அல்லது அதற்கு பமலானவர்கள் வயது வந்பதார் புலப்பபயர்வு ஆங்கிலத் திட்டத்னத 

அணுகலாம், ஆனால் மற்ற படிப்புக்கு பபாதுநல அரசின் நிதியுதவி பபறும் மானியங்கனளப்  

பபற முடியாது. 

பமலும் தகவல்கள் 
 

TPV / SHEV னவத்திருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பு நலன்கள் குறித்த தகவல் தாள்கள் பல்பவறு 

பமாைிகளில் மனித பசனவகள் தினைக்களத்தின் வனலத்தளத்தில் (www.humanservices.gov.au  
பதடுங்கள் ‘Special Benefits TPV SHEV’) கினடக்கும். Centrelink உடன் பபசத் பதானலபபசி 131 

202 ஐ அனையுங்கள் (உனரபபயர்ப்பாளருக்கு) அல்லது ஆங்கிலத்தில் 132 850 .  
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