
Layanan Lansia di Rumah - CASS Care Limited 
Daftar Biaya Paket Perawatan di Rumah 

CASS Care telah merawat warga Australia selama lebih dari 65 tahun dan diakui sebagai penyedia layanan perawatan lansia yang terdaftar. 

Kami berspesialisasi dalam mendukung orang-orang dengan kebutuhan perawatan kompleks dan demensia agar tetap hidup mandiri di 

rumah mereka sendiri.  Informasi harga HCP bertujuan untuk memberikan anda informasi yang transparan, dapat dipahami, dan 

memungkinkan anda menggunakan pilihan anda dalam menerima layanan. 
 

 

Perkiraan jumlah Paket Perawatan di Rumah 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Pendanaan Paket Perawatan di 

Rumah 
Tahunan $8,750 $15,250 $33,500 $50,750 

Pendanaan Paket Perawatan di 

Rumah 

Per dua 

minggu 
$335 $590 $1,290 $1,960 

Catatan:  Anda mungkin diharuskan memberikan kontribusi pada biaya perawatan anda dengan membayar biaya perawatan yang berdasarkan tes 

pendapatan dari Pemerintah Australia dan / atau biaya dasar harian. CASS Care dengan senang hati menegosiasikan biaya perawatan dasar anda sesuai 

dengan kebutuhan perawatan anda dengan mempertimbangkan situasi keuangan anda.  Jumlah dana Paket Perawatan di Rumah adalah yang berlaku 

saat ini sejak tanggal 1 Juli 2019.  Informasi lebih lanjut tentang kontribusi anda tersedia di My Aged Care. 
 

Layanan Perawatan Langsung 

                    Jenis Servis 

Tarif per jam (AUD) 

Senin – Jum’at 

0800-1800 
Senin – Jum’at  

1800-0800 
Sabtu Minggu Hari 

Libur 
Servis semalaman 

Perawatan pribadi / persiapan makanan / layanan 
transportasi / 

Bantuan domestik / program istirahat / berkebun 

ringan / layanan belanja / akses komunitas 

$49.40 $57.70 $74.00 $98.70 $123.4 
Kutipan akan diberikan 

berdasarkan permintaan 

Minimal 1,5 jam layanan per kunjungan 

Biaya perjalanan (tidak termasuk perjalanan staf untuk mengunjungi anda) akan dikenakan sesuai tarif jarak tempuh  

 

Layanan Keperawatan 

Perawat Terdaftar Hari dan Waktu Pelayanan Tarif per 

jam 

(AUD) 

Senin – Jum’at 0800-1800 $88.00 

Senin – Jum’at 1800-0800 $ 102.78 

Sabtu $131.82 

Minggu $175.82 

Hari Libur $219.88 

   Biaya perjalanan (tidak termasuk perjalanan staf untuk mengunjungi anda) akan dikenakan sesuai tarif jarak tempuh  

 

Manajemen paket dan manajemen perawatan 

Level Servis 

 Tarif Mingguan (AUD) 

Manajement Paket Manajemen perawatan yang berlangsung tanpa berhenti dengan penyediaan layanan panggilan 

24 jam 

1 $23.10 $33.81 

2 $42.07 $52.57 

3 $92.54 
$139.44 

4 $140.70 

 

Manajement Paket 

Manajemen paket adalah kegiatan administrasi dan organisasi yang berlangsung tanpa berhenti yang berkaitan dengan memastikan kelancaran pengiriman dan 

pengelolaan Paket Perawatan di Rumah anda.  Hal ini termasuk biaya untuk: menyiapkan laporan bulanan; mengelola dana paket anda; dan kegiatan pemenuhan 

dan jaminan kualitas yang diperlukan untuk Paket Perawatan di Rumah. 
 

 

 



Manajemen Perawatan 

Manajemen perawatan adalah komponen kunci yang penting dari setiap Paket Perawatan di Rumah.  Hal ini memastikan anda menerima tingkat dukungan yang 

sesuai dengan cara yang memenuhi kebutuhan perawatan anda saat ini dan di masa depan.  Ini juga harus memastikan tidak ada tumpang tindih, pelayanan 

berlebihan atau salah urus layanan. 
Manajemen perawatan dapat meliputi: 

· Peninjauan Perjanjian Perawatan di Rumah anda (perjanjian antara anda, dan penyedia layanan, merinci layanan yang akan anda akses) dan rencana dukungan 

(rencana yang dirancang oleh anda dan penyedia layanan untuk memastikan layanan yang anda akses membantu anda mencapai tujuan anda) 
· Koordinasi dan penjadwalan layanan 

· Memastikan perawatan anda selaras dengan dukungan lain 

· Menyediakan titik kontak untuk anda atau jaringan dukungan anda 
· Memastikan perawatan yang anda terima menghormati budaya anda; & 

· Mengidentifikasi dan mengatasi risiko untuk keselamatan anda. 

 

 

 

Perihal lainnya 

Artikel Tarif (AUD) 

*Jumlah maksimum keluar perjanjian $200/perjanjian 

Pembatalan yang terlambat (diberitahukan setelah jam 17:00 sehari sebelum layanan 

perawatan akan diberikan) 

Biaya layanan 1 jam dengan tarif per jam yang berlaku kecuali 

dinyatakan lain 

Pembatalan oleh klien (atau perwakilan resmi mereka) dalam jam layanan atau klien 

tidak berada di tempat pada jadwal jam layanan 

Biaya penuh akan diberlakukan 

Penitipan/Kelompok dukungan sosial yang berada di lokasi CASS $30/hari (berlaku untuk Level 1 & 2) 

$60/hari (berlaku untuk Level 3 & 4) 

Jarak Tempuh (menggunakan kendaraan staf) $1.10/km 

Parkir Sesuai yang dibebankan 

Jembatan / terowongan / jalan tol Sesuai yang dibebankan 

Transportasi umum Sesuai yang dibebankan 

Barang atau layanan pembelian yang disetujui, misalnya:  pembersihan rumah secara 

keseluruhan, memotong rumput, perawatan rumah dan layanan kesehatan lainnya 

Tarif akan berdasarkan pada biaya yang dibebankan oleh kontraktor. 
 

* Jumlah keluar adalah biaya yang dipotong oleh CASSCare dari dana yang tersisa di paket anda (jumlah perawatan yang tidak digunakan) ketika anda meninggalkan 

perawatan anda.  Jumlah keluar membantu penyedia layanan menutupi biaya administrasi yang dikeluarkan ketika konsumen meninggalkan perawatan mereka.  

Biaya yang berkaitan dengan jumlah keluar tidak bebas GST. 

 

Klien dipersilakan untuk berdiskusi dengan Koordinator anda tentang biaya-biaya layanan yang tidak tercantum dalam daftar ini.  Dalam beberapa kasus, GST dapat 

diterapkan berdasarkan pedoman Kantor Perpajakan Australia. 
 

 

Pembaharuan Terakhir 

Daftar harga ini terakhir diperbarui pada tanggal 27 Maret 2020.  Ini adalah tanggal terakhir kami memperbarui informasi biaya perawatan di rumah di Situs Web My 

Aged Care:  www.myagedcare.gov.au. 

 

 

http://www.myagedcare.gov.au/

