6. L-ispejjeż Spjegati (Costs
Explained)
Għajnuna fid-dar – l-ispejjeż spjegati
Il-Gvern Awstraljan iħallas il-biċċa l-kbira tal-kura tal-anzjani fl-Awstralja. Imma bħasservizzi kollha tal-kura tal-anzjani, wieħed jistenna li int tikkontribwixxi għall-ispiża talkura tiegħek jekk tista’ taffordja li tagħmel dan. Int qatt mhu ser tiġi mċaħħad mill kura
li għandek bżonn għax ma tkunx tista' tħallas għaliha.
Il-programm jew pakkett tal-finanzjament li permezz tiegħu int tirċievi s-servizzi talkura tal-anzjani d-dar, ser jiddetermina kemm ikollok bżonn tħallas. Kwalunkwe
miżati ser ikunu diskussi miegħek u miftehma mal-provveditur tas-servizz tiegħek
qabel ma int tirċievi s-servizzi relevanti.
Għal aktar tagħrif dwar l-ispiża tas-servizzi int tista’ ċċempel iċ-Ċentru tal-Kuntatt talKura tal-Anzjani (My Aged Care Contact Centre) fuq 1800 200 422 (bejn it-8am u
8pm fil-ġranet matul il-ġimgħa u bejn l-10am u 2pm is-Sibtijiet) u aħna ser naraw li
jkun hemm interpretu biex jgħinna nwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek.
Int tista’ ċċempel ukoll lis-Servizzi tat-Traduzzjoni u tal-Interpretar (Translating and
Interpreting Services) (TIS) fuq 131 450. TIS ikopri aktar minn 100 lingwa u tista’
tikkuntattjahom 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, u tħallas biss daqs telefonata
lokali. TIS ser jorganizza interpretu biex jgħinek titkellem maċ-Ċentru tal-Kuntatt talKura tal-Anzjani (My Aged Care Contact Centre).

Spejjeż għall-Programm tal-Commonwealth tasSapport fid-Dar
Int tista’ tiġi mitlub tħallas miżata, jekk tirċievi is-servizzi tiegħek permezz talProgramm tal-Commonwealth tas-Sapport fid-Dar.
Din il-miżata tikkkontribwixxi għall-ispiża tal-għoti tas-servizzi bħal ngħidu aħna
spejjeż tal-impjegati u tal-apparat. Il-miżati jvarjaw. Biex tkun taf x’inhuma l-ispejjeż
speċifiċi, int għandek tikkuntatja l-provveditur tas-servizz.

L-Ispejjeż tal-Pakketti tal-Kura fid-Dar
Jekk int tieħu Pakkett tal-Kura fid-Dar fl-1 ta’ Lulju 2014 jew wara, il-provveditur tasservizz tiegħek jista’ jitolbok tħallas:
myagedcare.gov.au 1800 200 422 – Maltese/Malti – Lulju 2015

1

•
•

miżata bażika, ta’ sa 17.5% tal-Pensjoni tal-Età bażika ta’ persuna waħidha
miżata tal-kura soġġetta għat-test tad-dħul jekk id-dħul tiegħek hu aktar
minn ċertu ammont

L-Ispejjeż tad-djar tal-kura tal-anzjani
Jekk int ħadt deċiżjoni jew qed taħseb jekk għandekx tmur toqgħod f’dar tal-kura talanzjani ssussidjata mill-Gvern Awstraljan, allura int għandek mnejn qed taħseb
kemm ser tiswielek. M’hemmx risposta sempliċi għal din il-mistoqsija.
Il-ħlasijiet tiegħek jistgħu jvarjaw skont:
•
•

id-data tad-dħul tiegħek fid-dar tal-kura tal-anzjani
id-dħul u l-assi tiegħek

Imma tinkwetax; hemm protezzjonijiet sodi biex naraw li l-ispiża tal-kura tkun tista’
tintlaħaq minn kulħadd. Il-Gvern Awstraljan jikkalkula u jirregola l-miżati massimi ta’
kuljum. Jinforza wkoll limiti dwar kemm tista’ tintalab tħallas bħala pagament talakkomodazzjoni jew kontribuzzjoni tal-akkomodazzjoni.

X’tipi ta’ ħlasijiet hemm ?
Int tista’ tiġi mitlub tħallas wieħed jew aktar mill-miżati li ġejjin:
•
•

•

Miżata bażika ta’ kuljum: Din tkopri l-ispejjeż tal-għajxien, bħal ikel,
enerġija u ħasil tal-ħwejjeġ. Għal xi wħud din hi l-unika miżata li huma jiġu
mitluba jħallsu.
Miżata tal-kura soġġetta għal test tal-mezzi: Din hi kontribuzzjoni
addizzjonali għall-ispiża tal-kura li xi persuni jistgħu jiġu mitluba jħallsu. IdDipartiment tas-Servizzi Umani ser jaħdem jekk intix ser tiġi mitlub tħallas
din il-miżata skont l-assessjament tad-dħul u l-assi tiegħek, u ser javżak
x’inhu dan l-ammont.
Pagament tal-akkomodazzjoni: Dan hu għall-akkomodazzjoni tiegħek fiddar tal-kura tal-anzjani. Xi persuni ser ikollhom il-ħlasijiet talakkomodazzjoni kollha jew parti minnhom imħallsa mill-Gvern Awstraljan,
waqt li oħrajn ser ikollhom bżonn iħallsu l-prezz tal-akkomodazzjoni
miftiehem mad-dar tal-kura tal-anzjani. Id-Dipartiment tas-Servizzi Umana
ser javżak liema wieħed jgħodd għalik skont l-assessjament tad-dħul u lassi tiegħek.

Miżati għal servizzi ekstra jew addizzjonali skont x’tagħżel : Miżati addizzjonali
jistgħu japplikaw jekk int tagħżel standard ogħla ta’ akkomodazzjoni jew servizzi
addizzjonali. Dawn ivarjaw minn dar għal dar. Il-provveditur tiegħek tal-kura talanzjani jista’ jagħtik dettalji dwar dawn is-servizzi u l-miżati li japplikaw.

Kalkoli tal-Miżata
Int tista’ tuża Kalkoli tal-Miżata tagħna fuq il-websajt tal-Kura Tiegħi tal-Anzjani (My
Aged Care website) biex jgħinek taħdem l-istima tal-ispejjeż tal-provveditur talPakkett tal-Kura fid-Dar jew tad-dar tal-kura tal-anzjani, li jistgħu jitolbuk tħallas. Jew
tista’ ċċempel liċ-Ċentru tal-Kuntatt tal-Kura tal-Anzjani (My Aged Care Contact
Centre) fuq 1800 200 422 (bejn it-8am u 8pm fil-ġranet tal-ġimgħa jew bejn l-10am u
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2pm is-Sibtijiet). Aħna ser naraw li jkun hemm interpretu biex jgħinna nwieġbu lmistoqsijiet tiegħek u nistmawlek l-ispejjeż tiegħek.

Tagħrif finanzjarju
Int forsi tkun trid tikkonsulta ma’ konsulent finanzjarju dwar il-finanzi tiegħek. Hemm
numru ta’ servizzi u riżorsi tal-gvern li jistgħu jgħinuk tikseb parir finanzjarju li jkun
jgħodd għalik. Hi idea tajba li tagħmel xi tiftix biex tara liema għażliet jgħoddu l-aktar
għalik.

Għajnuna rigward Tbatija Finanzjarja
Jekk temmen li ser tiffaċċja tbatija finanzjarja meta tiġi biex tħallas il-Pakkett talKura fid-Dar jew l-ispejjeż tal-dar tal-kura tal-anzjani, int tista’ titlob li tiġi meqjus
għall-għotja tal-għajnuna tat-tbatija finanzjarja. Biex tikseb aktar tagħrif, ikkuntattja
ċ-Ċentru tal-Kuntatt tal-Kura tal-Anzjani (My Aged Care Contact Centre) fuq 1800
200 422.

My Aged Care 1800 200 422
Translating and Interpreting Services (TIS) (Servizzi tat-Traduzzjoni u talInterpretar) 131 450
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