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Αλλαγές στο Family Tax Benefit
Έχουν γίνει αλλαγές στο Family Tax Benefit και θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου του 2016.
Αν σας αφορούν οι αλλαγές στο Family Tax Benefit, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα εφαρµοστούν αυτόµατα.
Ωστόσο, έχει σηµασία να είστε ενήµεροι για το πώς θα επηρεάσουν το επίδοµά σας ώστε να µπορέσετε να προσαρµόσετε ανάλογα τον προϋπολογισµό σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
• επισκεφτείτε τον ιστότοπο humanservices.gov.au και εκτελέστε αναζήτηση µε τον όρο families changes
• καλέστε τον αριθµό 131 202 αν θέλετε να συζητήσουµε στη γλώσσα σας για τα επιδόµατα και τις υπηρεσίες της Centrelink ή
• επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/yourlanguage για πληροφορίες στη γλώσσα σας.
Σηµείωση: Οι χρεώσεις για τις κλήσεις ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον παροχέα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Για τις κλήσεις από δηµόσια 
και κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να ισχύει υψηλότερη χρέωση.

Συνεχίζεται η δίκη της 
14χρονης που φέρετε να έπεσε 
θύµα οµαδικού βιασµού 
Ένα ζευγάρι που προσπάθησε να βοηθήσει µια 
14χρονη κοπέλα που φέρεται να έπεσε θύµα οµα-
δικού βιασµού από τρία αδέλφια στο Geelong ανέ-
φερε στο δικαστήριο ότι το κορίτσι φοβόταν να κα-
λέσει την αστυνοµία ή τους γονείς της. Τα αδέλφια 
Brodie Mark Wild, 21 ετών, Allan Mark Wild, 30 
ετών, και  Kevin Andrew Wild, 29 ετών, κατηγο-
ρούνται για το βιασµό του κοριτσιού στο St Albans 
Park στο Geelong κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 
1ης Νοεµβρίου 2015. Ο Kevin αντιµετωπίζει 16 κα-
τηγορίες, συµπεριλαµβανοµένης της απαγωγής και 
πολλαπλές κατηγορίες βιασµού ενώ τα άλλα δύο 
αδέλφια του έχουν χρεωθεί µε 11 κατηγορίες για 
παρόµοιας φύσης αδικήµατα. Χθες στο δικαστήριο 
που εκδικάζεται η υπόθεση η Samantha και ο Ben 
Schneider, που δέχτηκαν το κορίτσι όταν µετά το 
περιστατικό χτύπησε την πόρτα τους, κατέθεσαν ότι 
η κοπέλα ανησυχούσε για το πως θα την αντιµετώ-
πιζαν οι γονείς της ή η αστυνοµία. Ο κ Schneider 
είπε ότι δεν ήξερε αν το κορίτσι είχε σεξουαλική 
επαφή µε περισσότερους από έναν άνθρωπο και 
πρόσθεσε ότι τους είπε ότι ήταν σε ένα πάρτι. Ένας 
άλλος µάρτυρας, η Αντζελίνα Χερέρα, είπε στο δι-
καστήριο ότι είχε δει τα αδέλφια κατά τη διάρκεια 
της νύχτας σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 
στο Geelong, όπου µιλούσαν µε ψεύτικη προφορά.

Tεράστιες ζηµιές σε περιουσίες, 
πολλά τα ανασφάλιστα σπίτια
Πολλά από τα παραλιακά σπίτια στο βόρειο Σίδνεϊ 
έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές από την καταιγίδα 
που σάρωσε τις ανατολικές ακτές τη Πολιτείας και 
µερικά από αυτά είναι στα πρόθυρα της κατάρρευ-
σης. Οι καταιγίδες άφησαν πίσω τους τέσσερις νε-
κρούς και τρεις αγνοούµενους σε όλη τη ΝΝΟ, την 
Καµπέρα και την Τασµανία, συµπεριλαµβανοµένου 
ενός άνδρα που εθεάθη για τελευταία φορά να προ-
σπαθεί να κρατηθεί στη ζωή στο Bondi Beach το 
απόγευµα της ∆ευτέρας. Μέχρι στιγµής, περισσότε-
ρα από 11.000 άτοµα έχουν υποβάλει αιτήσεις για 
αποζηµίωση µε εκτιµώµενες ζηµίες ύψους 38 εκα-
τοµµυρίων δολαρίων, αν και ο αριθµός αυτός είναι 
πιθανό να αυξηθεί. Εκπρόσωπος των Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών ανέφερε ότι πολλοί κάτοικοι των 
βόρειων ακτών τους Σίδνεϊ των οποίων τα σπίτια 
βρίσκονται επί της προκυµαίας και υπέστησαν σο-
βαρές ζηµιές ενδέχεται να µην έχουν ασφαλιστική 
κάλυψη λόγω της θέσης των ακινήτων τους. «Αυτό 
θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από το ασφαλιστή-
ριο συµβόλαιο που έχετε αγοράσει. Πολλοί ασφα-
λιστές δεν καλύπτουν τις κατοικίες που βρίσκονται 
στις παραλίες”, είπε η εκπρόσωπος.

Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι 
από τις πλημμύρες στην Τασμανία

Τ έσσερις άνθρωποι εξακολου-
θούν να αγνοούνται εξαιτίας 
της σφοδρής κακοκαιρίας που 
πλήττει την Τασµανία, ενώ 

µέχρι τώρα οι αρχές αναφέρουν ότι 
τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους. Η αστυνοµία χθες το πρωί κα-
τάφερε να διασώσει µια γυναίκα κο-
ντά στο Evandale , στο βόρειο τµή-
µα της Πολιτείας, αλλά µέχρι χθες 
συνεχιζόταν η αναζήτηση δύο ηλι-
κιωµένων ατόµων που παρασύρθη-
καν από τα νερά της πληµµύρας και 
δεν έχουν δώσει σηµείο ζωής από 
προχθες το πρωί. Η κακοκαιρία που 
πλήττει την Τασµανία θεωρείται ότι 
είναι η χειρότερη που έχει καταγρα-
φεί από το 1929. Περισσότερα από 
500 µέλη των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης (SES) µαζί µε εθελοντές 
συνεχίζουν τις προσπάθειες να βοη-
θήσουν τους κατοίκους που επλήγη-
σαν από τις πληµµύρες. Η SES ανα-
κοίνωσε ότι χθες δέχτηκε περίπου 
300 κλήσεις για βοήθεια και δεκά-
δες άνθρωποι είχαν αποµακρυνθεί 
από τα σπίτια τους. Περισσότερα 
από 100 σπίτια έχουν πληµµυρίσει, 
ως επί το πλείστον στο Launceston 
και στο Latrobe, στα βόρειο-δυτικά 
της Πολιτείας.




