
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
കുടുുംബങ്ങൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ 
പശ്ചിമ ഓസ്ട്രടലിയയിലല ലപൊതു വിദ്യൊലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള, തൊൽക്കൊലിക നൈപുണ്യ അപരയൊപ്തതൊ (ടിഎസ്
എസ്) വിസ (സബ്കല ൊസ് 482), തൊൽക്കൊലിക ലതൊഴിൽ (സ്കിൽഡ്) വിസ (സബ്കല ൊസ് 457) ഉടമകൾക്കുള്ള ടയൂ ഷൻ ഫീസ്. 

 
 
457 അലലല ങ്കിൽ 482 വിസ ഉടമ എന്ന ൈിലയിൽ ൈിങ്ങളുലട 
കുട്ടികൾക്്ക രപൊട്ദ്ശിക പശ്ചിമ ഓസ്ട്രടലിയൻ കുട്ടികലളട്പൊലല 
ലപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസത്തിട്ലക്്ക ആക്സസസ ് ഉണ്ടൊയിരിക്കുും, ഒപും 
അവരുലട രപൊട്ദ്ശിക ലപൊതു വിദ്യൊലയത്തിൽ ട്േരൊൈുും കഴിയുും. 
എന്നിരുന്നൊലുും, ൈിങ്ങൾ ഫൊമിലി ടയൂ ഷൻ ഫീസ് ൈൽട്കണ്ടതുണ്്ട. 
 

ടയൂ ഷൻ ഫീസ്, സ്കൂൾ ട്സേഛൊൈുസൃത സുംഭ്ൊവൈ, 
ൈിരക്കുകൾ, ഫീസ് 
ലപൊതുവിദ്യൊലയങ്ങളിൽ ട്േർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുലട എണ്ണ ും (രപീ-
നരപമറി മുതൽ വർഷും 12 വയസസ ് വലര) കണ്ക്കിലലടുക്കൊലത, 
ടയൂ ഷൻ ഫീസ് ഒരു കുടുുംബത്തിൈ് രപതിവർഷും $4 000 ആണ്്. 
കിന്റർഗൊർട്ടൈിൽ ട്േർന്ന കുട്ടിയൊണ്് ഒരു കുടുുംബത്തിലല ഏറ്റവുും 
രപൊയും കൂടിയ കുട്ടിലയങ്കിൽ ആ കുടുുംബങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്
ട്ക്കണ്ടതിലല . കുട്ടികളുലട സ്കൂളുകളിട്ലക്്ക സ്കൂൾ ട്സേഛൊൈുസൃത 
സുംഭ്ൊവൈകളുും ൈിരക്കുകളുും ഫീസുകളുും ൈിങ്ങൾ ട്ൈരിട്്ട 
ൈൽട്കണ്ടതുമുണ്്ട. സ്കൂളിൽ ട്പൊകുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള എലല ൊ 
കുടുുംബങ്ങളുും ഈ ട്പയ്ലമന്റുകൾ ൈടത്തണ്ും, കൂടൊലത എൻട്റൊൾ 
ലേയ്ത ഓട്രൊ കുട്ടിക്കുും ഓട്രൊ വർഷവുും പണ്ും അടയ്ട്ക്കണ്ടതുണ്്ട. 
 
ടയൂ ഷൻ ഫീ അടയ്ക്കുന്ന വിധും 
TAFE ഇന്റർൈൊഷണ്ൽ ലവസ്ട്റ്റൺ ഓസ്ട്രടലിയയിലൊണ്് ടയൂ ഷൻ ഫീസ് 
അടയ്ട്ക്കണ്ടത്. ഓട്രൊ അദ്ധ്യയൈ വർഷത്തിട്ന്റയുും ആരുംഭ്ത്തിൽ (അലലല ങ്കിൽ 
ൈിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ എൻട്റൊൾ ലേയ്യിക്കുട്പൊൾ) $4000 (അലലല ങ്കിൽ ലരപൊ റൊറ്റ) 
അടയ്ക്കൊൈൊയി തപൊൽ വഴിട്യൊ ഇലമയിൽ വഴിട്യൊ ആവശയലപടുും. 

ഒറ്റത്തവണ് ട്പയ്ലമന്റൊയി ൈിങ്ങൾക്്ക മുഴുവൻ തുകയുും അടയ്ക്കൊും; 
അലലല ങ്കിൽ ഡയറക്റ്്റ ലഡബിറ്്റ മുട്േൈ വർഷും മുഴുവൈുള്ള ഇൻസ്
റ്റൊൾലമന്റുകളൊയി അടയ്ക്കൊും. ഇൻട്വൊയ്സ് ഇഷയൂ  ലേയ്യുന്ന വർഷും 
അവസൊൈിക്കുന്നതിൈ് മുപ് മുഴുവൻ ട്പയ്ലമന്റുും ൈടത്തിയിരിക്കണ്ും. 

മുൻവർഷങ്ങളിലല അടയ്ക്കത്തട്തൊ കുടിശശ ിക ൈിൽക്കുന്നട്തൊ ആയ 
ടയൂ ഷൻ ഫീസ് 2020-ലല ഫീസിലൈൊപും ൈിർബന്ധമൊയുും അടച്ചിരിക്കണ്ും. 

ടയൂ ഷൻ ഫീസ് അടയ്ട്ക്കണ്ടതിലല ൊത്ത സൊഹേരയങ്ങൾ 
ഇൈിപറയുന്ന സൊഹേരയങ്ങളിൽ ൈിങ്ങൾ തുടർന്്ന ടയൂ ഷൻ ഫീസ് 
ൈൽട്കണ്ടതിലല : 

> ൈിങ്ങൾക്്ക സഥിരമൊയ തൊമസസഥലും ലഭ്ിക്കുകയൊലണ്ങ്കിൽ 

> ൈിങ്ങളുലട കുട്ടികൾ ലപൊതുവിദ്യൊലയ സുംവിധൊൈും 
ഉട്പക്ഷിക്കുകയൊലണ്ങ്കിൽ; അലലല ങ്കിൽ 

> ൈിങ്ങളുലട വിസ സ്റ്റൊറ്റസ് 457 അലലല ങ്കിൽ 482 വിസയിൽ ൈിന്്ന 
മൊറ്റുകയൊലണ്ങ്കിൽ. 

ഈ സൊഹേരയങ്ങളിട്ലലതങ്കിലുും ഉണ്ടൊയൊൽ ൈിങ്ങളുലട ഓട്രൊ കുട്ടിയുട്ടയുും 
സ്കൂളിലൈ അറിയിച്ചിരിക്കണ്ും. ഇത് ഫീസ് സുംബന്ധിച്ച  ഒരു ശരിയൊയ 
ൈിർട്േശമൊണ്് ൈിങ്ങൾക്്ക ൈൽകിയിട്ടുള്ളലതന്്ന ഉറപൊക്കുകയുും ൈിങ്ങൾക്്ക 
അർഹതയുണ്ടൊട്യക്കൊവുന്ന ഏലതങ്കിലുും റീഫണ്ടുകൾ ലഭ്ിക്കുകയുും ലേയ്യുും. 

ൈിങ്ങൾ 457 അലലല ങ്കിൽ 482 വിസയിലൊയിരുന്നുലവങ്കിലുും ഇട്പൊൾ 
രബിഡ്്ിുംഗ് വിസയിലൊലണ്ങ്കിൽ ടയൂ ഷൻ ഫീസ് ൈൽകുന്നത് തുടട്രണ്ടതുണ്്ട. 
ഒരു രബിഡ്്ിുംഗ് വിസ ൈിങ്ങളുലട 457 വിസയിലല അലലല ങ്കിൽ 482 വിസയിലല 
വയവസഥകളുും അവകൊശങ്ങളുും സൊരമൊയി മൊറ്റിലല . 



സൊപത്തിക സഹൊയും 

ൈിങ്ങൾ ഒരു 457 വിസ അലലല ങ്കിൽ 482 വിസ ഉടമയൊലണ്ങ്കിൽ, 
ൈിങ്ങളുലട ടയൂ ഷൻ ഫീസ് കുറയ്ക്കുന്നതിട്ൈൊ ഒഴിവൊക്കുന്നതിട്ൈൊ 
സൊപത്തിക സഹൊയത്തിൈൊയി അട്പക്ഷിക്കൊും. ഫീസ് ഈടൊക്കിയ 
വർഷത്തിൈുള്ളിൽ സൊപത്തിക സഹൊയത്തിൈൊയി ഒരു അട്പക്ഷ 
ൈൽകണ്ും. 2019-ൈ് മുപുള്ള ടയൂ ഷൻ ഫീസുകൾക്കൊയുള്ള 
സൊപത്തിക സഹൊയ അട്പക്ഷകൾ ട്മലിൽ സമർപിക്കൊൻ 
കഴിയിലല . 

രണ്്ട വയതയസ്ത തരത്തിലുള്ള സൊപത്തിക സഹൊയ 
അട്പക്ഷകളുണ്്ട: 

സട്യൊ്ിത ലമൊത്ത കുടുുംബ വരുമൊൈും 
ൈികുതിയുും മറ്്റ കിഴിവുകളുും ൈടത്തുന്നതിൈ് മുപ് മൊതൊപിതൊക്കൾക്്ക 
ലഭ്ിച്ച, ൈികുതി ബൊധകമൊയ ആലക വരുമൊൈമൊണ്് സുംട്യൊ്ിത 
ലമൊത്ത കുടുുംബ വരുമൊൈും. അധികസമയ അലലല ങ്കിൽ ട്ബൊണ്സ് 
ട്പയ്ലമന്റുകളിൽ ൈിന്നുള്ള വരുമൊൈവുും 
ഉൾലപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 
ഒരു വർഷലത്ത ൈിങ്ങളുലട സുംട്യൊ്ിത ലമൊത്ത കുടുുംബ വരുമൊൈും 
കണ്ക്കൊക്കുട്പൊൾ $75 000 അലലല ങ്കിൽ അതിൽ കുറവൊയൊണ്് 
ലഭ്ിക്കുന്നലതങ്കിൽ ൈിങ്ങളുലട ടയൂ ഷൻ ഫീസ് മുഴുവൈൊയുും 
ഒഴിവൊക്കൊൈൊകുും. 

ൈിങ്ങളുലട ലമൊത്തും കുടുുംബ വരുമൊൈും കണ്ക്കൊക്കുന്നതിൈ് 
ൈിങ്ങൾ ട്രേകൾ ഹൊ്രൊട്ക്കണ്ടതുണ്്ട. ൈിങ്ങൾക്കുും പങ്കൊളിക്കുും 
ട്വണ്ടിയുള്ള ലതളിവുകളിൽ ഇൈിപറയുന്നവ ഉൾലപട്ടിരിക്കണ്ും: 

> ഏറ്റവുും അവസൊൈലത്ത മൂന്്ന ശപള ബിലല ുകൾ; 

> ഈ വർഷും ഇതുവലരയുള്ള വരുമൊൈത്തിലന്റ ട്രേ; 

> PAYG-യിൽ അലലല ങ്കിൽ രഗൂപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ റിട്പൊർട്്ട 
ലേയ്ത വരുമൊൈും; കൂടൊലത 

> 457 വിസ അലലല ങ്കിൽ 482 വിസ അൈുമതി അറിയിപ് 
അലലല ങ്കിൽ സുൈിശ്ചിത വരുമൊൈമുള്ള ൈിങ്ങളുലട ലതൊഴിൽ 
കരൊർ. 

സൊപത്തിക സൊഹേരയങ്ങളിൽ സുംഭ്വിക്കുന്ന അരപതീക്ഷിത 
മൊറ്റങ്ങൾ 

ൈിങ്ങളുലട സൊപത്തിക സൊഹേരയങ്ങളിൽ അരപതീക്ഷിതമൊയ 
മൊറ്റങ്ങൾ സുംഭ്വിച്്ച ടയൂ ഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കൊൈുള്ള ൈിങ്ങളുലട ട്ശഷി 
കുറയുകയൊലണ്ങ്കിൽ ടയൂ ഷൻ ഫീസ് പൂർണ്ണ മൊട്യൊ ഭ്ൊഗികമൊട്യൊ 
ഒഴിവൊക്കിട്യക്കൊും.  അരപതീക്ഷിത സൊഹേരയും സുംഭ്വിച്്ച 
ആറുമൊസത്തിൈുള്ളിൽ ആ സൊഹേരയും എന്തൊയിരുന്നുലവന്നുും 
ടയൂ ഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കൊൈുള്ള ൈിങ്ങളുലട ട്ശഷിലയ ഇത് എങ്ങലൈ 
ബൊധിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിൈുും ൈിങ്ങൾ ലതളിവുകൾ ൈൽട്കണ്ടതുണ്്ട. 

അരപതീക്ഷിതമൊയ ഒരു സൊഹേരയും എന്്ന പറയുട്പൊൾ അതിൽ 
അസുേും, ലതൊഴിൽ ൈഷ്ടലപടൽ, മൊറിയ ലതൊഴിൽ സൊഹേരയങ്ങൾ, 
കുടുുംബ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടൊകുന്ന തകർച്ച, അലലല ങ്കിൽ മരണ്ും 
എന്നിവ ഉൾലപടൊും. 

ഇൈിപറയുന്ന സൊഹേരയങ്ങൾ അരപതീക്ഷിത സുംഭ്വങ്ങളൊയി 
കണ്ക്കൊക്കുകയിലല : 

> ഈ ടയൂ ഷൻ ഫീസ് അലലല ങ്കിൽ മറ്്റ സ്കൂൾ ഫീസുകൾ അടയ്
ട്ക്കണ്ട ആവശയകത; 

> സഥിര തൊമസത്തിൈൊയി അട്പക്ഷിക്കുന്നു; 

> വൊടക, ആട്രൊഗയ ഇൻഷുറൻസ് അലലല ങ്കിൽ വൊയ്പ തിരിച്ചടവ് 
ട്പൊലുള്ള കുടുുംബ ്ീവിത ലേലവുകൾ; അലലല ങ്കിൽ 

 

 

> മറ്്റ കുട്ടികളുലടട്യൊ മുതിർന്ന വിദ്യൊർത്ഥിയുലടട്യൊ 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്തിൈൊയി പണ്മടയ്ക്കുന്നത്.  

ലതൊഴിലിൽ വരുന്ന ഏത് മൊറ്റവുും ൈിങ്ങളുലട സൊപത്തിക സഹൊയ 
അട്പക്ഷലയ ബൊധിട്ച്ചക്കൊും. പണ്ും ൈൽകിലക്കൊണ്ടുള്ള എലല ൊ 
ട്്ൊലികളിൽ ൈിന്നുും ൈിങ്ങളുും പങ്കൊളിയുും സേീകരിച്ച ലമൊത്ത വരുമൊൈും 
ൈിങ്ങൾ ൈൽട്കണ്ടതുണ്്ട. പിരിച്ചുവിടൽ അലലല ങ്കിൽ ലതൊഴിൽ 
അവസൊൈിപിക്കൽ പരതങ്ങൾ, ഒരു ട്്ൊലിയിൽ ൈിന്നുള്ള അന്തിമ ശപള 
ബിലല ുകൾ അലലല ങ്കിൽ ൈിങ്ങട്ളൊ ൈിങ്ങളുലട പങ്കൊളിട്യൊ എരത 
കൊലമൊയി ലതൊഴിൽരഹിതരൊണ്് എന്നതിലൈക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
എന്നിവ ൈൽകണ്ും. 

എലല ൊ സൊപത്തിക സഹൊയ അട്പക്ഷകളുും രപട്തയകമൊയി 
പരിഗണ്ിക്കുും. TAFE ഇന്റർൈൊഷണ്ൽ ലവസ്ട്റ്റൺ ഓസ്ട്രടലിയയിൽ 
ആവശയമൊയ എലല ൊ ട്രേകളുും ൈൽകി ൈൊല് മുതൽ ആറ് ആഴ്േയ്
ക്കുള്ളിൽ ൈിങ്ങളുലട സൊപത്തിക സഹൊയ അട്പക്ഷയുലട ഫലും 
ൈിങ്ങലള അറിയിക്കുും. 

സൊപത്തിക സഹൊയത്തിൈൊയി ഓട്രൊ വർഷവുും പുതിയ അട്പക്ഷ 
ൈൽകണ്ും. ഒരു ടയൂ ഷൻ ഫീസ് എഴുതിത്തള്ളൽ അൈുവദ്ിക്കുട്പൊൾ, 
ൈിങ്ങൾക്്ക ഫീസ് അടയ്ക്കൊൈുള്ള ട്ശഷി ഇലല ൊത്ത കൊലയളവിൽ 
മൊരതട്മ ഇത് ബൊധകമൊകൂ. ഫീസ് ഇളവ് അടുത്ത അധയയൈ 
വർഷത്തിട്ലക്്ക തുടരൊൻ അൈുവദ്ിക്കിലല . 


