BURMESE

Status Resolution Support Services (SRSS)
ေထာက္ပေ
ံ့ ၾကးေ္းေငြ— သငံ့ဝငေငြကို အစီရငခပျခငး
အကယ၍ သင သ႔မ
ို ဟိုတ သငံ့ ၾကငေဖာဖကသည အလို္ကို စတငလို္ခခံ့လွ်င သငသည ကြွ်ႏို္တို႔အား ခွ်ကခွ်ငး အသေ္းရန
လိုအ္လမံ့မည။ ၄ငးမာ အဘယေၾကာငံ့ဆိုေသာ သငႏငံ့သငံ့ ၾကငေဖာဖက ရာေဖြသညံ့ေငြေၾကးသည

SRSS

ေထာက္ပံ့ေ္းေငြကို သကေရာကမႈရေသာေၾကာငံ့ ျဖစသည။
ကြွ်ႏို္တို႔သည ရကသတၱ္တ ႏစ္တတိုငး သင ေငြမညမွ်ရာခခံ့ေၾကာငး သရရန လိုအ္္ါသည သို႔မသာ သငံ့အား မနကနေသာ
ေငြ္မာဏကို ေ္းမညျဖစသည။ အကယ၍ သငသည

SRSS ေထာက္ပံ့ေ္းေငြကို ေကွ်ာလြန၍အ္ိုေ္းခပရလွ်င ၄ငးေငြကို သင

ျ္နေ္းရ္ါလမံ့မည။
ကြွ်ႏို္ ဘာကို သတငး္႔ရ
ို န လ္
ို ါသလခ။
အလို္အကိုငမ ဝငေငြ-



နာမကွ်နးခြငံ့ေ္းေငြ၊ ေစာငံ့ေရာကသူ၏ ခြငံ့ေ္းေငြ သို႔မဟိုတ အ္နးေျဖခရီးခြငံ့ေ္းေငြတို႔အ္ါအဝငျဖစေသာ လစာေငြ၊
လို္ခေငြ ႏငံ့/သို႔မဟိုတ ေကာမရငခေငြတို႔၏ တစလပိုးတစခခ ဝငေငြ္မာဏ

အျခား ေငြရလမးမွ်ားမ ဝငေငြ-





္ပိုမနသေဘာအရ ရရသညံ့ တနဆိုးလကေဆာင သ႔မ
ို ဟိုတ ေထာက္ပံ့ေၾကး
ေသဆပိုးသူ ကွ်နရစ္စၥညးမ ဝငေငြ
နာမကွ်နး အာမခပ သို႔မဟိုတ မေတာတဆ ထခိုကမႈ အာမခပ တို႔မရရေငြ

ကြွ်ႏို္တ႔ို ဘာကို သရနလအ
ို ္္ါသလခ။
သငံ့ဝငေငြႏငံ့ သငံ့ ၾကငေဖာဖက ဝငေငြကို အစီရငခပသညံ့အခါ၊ ကြွ်ႏို္တို႔သည ေအာက္ါတို႔ကို သရရန လိုအ္သည -




တစလပိုးတစခခ ဝငေငြ ္မာဏ— သငံ့ အစီရငခပရမညံ့ကာလ (14 ရက) အတြငး အခြနေငြမျဖတမီ ရာ၍ရသညံ့ ေငြ္မာဏ
သငံ့အလို္ရင၏ အေသးစတအခွ်ကအလကမွ်ား— သူတို႔၏ စီး္ြားလို္ငနး အမည၊ လ္စာ၊ ဖိုနးနပ္ါတႏငံ့
အကယ၍သလွ်င

Australian Business Number (ABN)။ သငသည သငံ့အလို္ရင၏ ABN ကို သငံ့

လစာေ္းေငြျဖတ္ိုငးတြင ေတြ႔ရ္ါလမံ့မည သို႔မဟိုတ သင သငံ့အလို္ရငကို ေမးျမနးႏိုငသည။



သင အလို္စတငလို္ခခံ့သညံ့ ရကစြခ။

သငသည သငံ့ဝငေငြႏငံ့ သငံ့ၾကငေဖာဖက၏ ဝငေငြကို သင အစီရငခပရမညံ့ကာလ

14 ရကလပိုးအတြက သတငး္႔ရို မည၊

္ထမရကႏငံ့ အကယ၍ သငံ့ အလို္ရငက မေ္းေခွ်ေသးသညံ့တိုငေအာင ေနာကဆပိုးရက အ္ါအဝငျဖစ္ါသည။ လူတိုငးသည
တစေန႔တညးတြင သတငး္ို႔ၾကသည မဟိုတ္ါ၊ ထ႔ေ
ို ၾကာငံ့ အခွ် ႕ ေဖာကသညမွ်ားသည သငႏငံ့မတူကျြခ ္ားသညံ့ သတငး္ို႔ရမညံ့
ကာလ ရေကာငးရႏိုငေၾကာငး သတျ္ ္ါ။
ကြွ်ႏို္ မညသညံ့အခွ်န သတငး္႔ရ
ို မညနညး။
အကယ၍ သင ႏငံ့/သငံ့ၾကငေဖာဖကသည အလို္ရလွ်င၊ အလို္မရ္ဆိုငးလွ်င သို႔မဟိုတ သငံ့ ဝငေငြ ေျ္ာငးလခလွ်င သငသည
ကြွ်ႏို္တို႔အား ခွ်ကခွ်ငး ေျ္ာရမည။
သင အလို္ကို စတငသညႏငံ့တစၿ္ ငနက သငံ့ ႏစ္တတိုငး
သငံ့ ဝငေငြကို သတငး္ို႔ရန သင လိုအ္သည။
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SRSS ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေ္းသညံ့ေန႔ မတိုငမီ တစရကတြင

ကြွ်ႏို္၏ ဝငေငြကို ကြွ်ႏို္ မညကခသ
ံ့ ႔ို သတငး္႔ရ
ို မညနညး။
ဖိုနးျဖငံ့-



သငံ့

SRSS ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေ္းသညံ့ေန႔ မတိုငမီ ေန႔၌ ဖိုနး 131 202 ကိုေခၚၿ္ီး သငံ့ဘာသာစကားကို
ေမးသညံ့အခါ “SRSS” ဟိုေျ္ာ္ါ။ သငသည ဤနပ္ါတကို ေခၚ၍ သငံ့ ဘာသာစကားျဖငံ့ တစစပိုတစ္ီးကို
စကားေျ္ာဆိုႏိုင္ါသည။

လူကိုယတိုင-



သငံ့

SRSS ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေ္းသညံ့ေန႔ မတိုငမီ ေန႔၌ သငသည Income Reporting Statement

္ပိုစပတစခိုကို ဝနေဆာငမႈ စငတာတစခိုသို႔ သြားေရာက၍ ဝနေဆာငမႈ အရာရတစ္ီးႏငံ့ေျ္ာဆိုျခငးအားျဖငံ့ ျဖညံ့စက
ြ ၿ္ီး
တငသြငးႏိုင္ါ သည။ အမွ်ားအျ္ားေသာ ဝနေဆာငမႈ စငတာတြင စကားျ္နမွ်ား သို႔မဟိုတ ဘာသာစကားႏစမွ် းေျ္ာ
ဝနထမးမွ်ား ရၾက္ါသည သို႔မဟိုတ တယလီဖိုနး စကားျ္နတစ္ီးကို စီစ္ႏိုင္ါသည။
အကယ၍ ကြွ်ႏို္သည ကယ
ို ္င
ို အလို္လို္သူျဖစလွ်င ဘာျဖစမညနညး။






သငံ့အား

Business Details ္ပိုစပ (MOD F) တစခိုကို ျဖညံ့စက
ြ ၿ္ီးျ္န္ို႔ေ္းရန ေ္း္ါလမံ့မည။
သငသည ေငြစာရငးကိုငထပမျဖစေစ သို႔မဟိုတ Profit and Loss Statement ္ပိုစပ (SU580) တစခိုကို
ျဖညံ့စက
ြ ၍ျဖစေစ သပိုးလစာ အျမတႏငံ့အရႈပး ခန႔မနးေျခ စာရငး တစခိုကို ေ္းအ္ရန လိုအ္္ါသည။
ကြွ်ႏို္တို႔သည သငံ့ အျမတႏငံ့အရႈပး စာရငးကို စစစမညျဖစၿ္ီး သငံ့ ႏစ္တစ္ ္ွ်မးမွ် အျမတေငြကို တြကခွ်ကေ္း္ါမည။
ကြွ်ႏို္တို႔သည သငံ့ အျမတႏငံ့အရႈပး စာရငးကို သပိုးလတိုငးအတြက ေရာငးဝယသညံ့ ဘ႑ာေရးႏစ တစခိုလပိုးစာကို
ကိုယစားျ္ သညံ့ သငံ့ အခြနရငးတမး တငသြငးသညထတိုငေအာင စစစေ္း္ါလမံ့မည။

သငံ့ ဝငေငြကို မညသူက သတငး္႔ႏ
ို ိုငသနညး။




သင သ႔မ
ို ဟိုတ သငံ့ ၾကငေဖာဖက
သငံ့တြင သငံ့ ဝနေဆာငမႈ ေဆာငရြကေ္းသူကခံ့သို႔ အျခား္ိုဂၢ လတစ္ီး ရေကာငးရႏိုငမည၊ ၄ငးလူသည သငံ့ကိုယစား
ကြွ်ႏို္တို႔အား ဆကသြယ္ါ။

ေကွ်ာလြန၍္ိုမွ်ားမွ်ား ေ္းမမညကို ေရာငရားရနအလို႔ငါ ႏစ္တတိုငးတြင မနကနစြာျဖငံ့ သငံ့ ရာ၍ရသညံ့ေငြမွ်ားကို
သတငး္ို႔ရမညမာ သင၏တာဝနျဖစေၾကာငး သတျ္ ္ါ။

္မ
ို ေ
ို သာ အခွ်ကအလကမွ်ား အတြက


အဂၤလ္ဘာသာစကားျဖငံ့ ္ိုမိုေသာ အခွ်ကအလကမွ်ား အတြက

humanservices.gov.au/srss

တြငၾကညံ့ရႈ္ါ။


humanservices.gov.au/yourlanguage တြင သငသည အခွ်ကအလကမွ်ားကို သငံ့ဘာသာစကားျဖငံ့
ဖတႏိုငသည၊ နားေထာငႏိုငသည သို႔မဟိုတ ဗီဒီယိုၾကညံ့ႏိုင္ါသည။



Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးေ္းေငြမွ်ားႏငံ့ဝနေဆာငမႈမွ်ားတို႔ႏငံ့္တသက၍ သငံ့ဘာသာစကားျဖငံ့ ကြွ်ႏို္တို႔အား
ေျ္ာဆိုရန ဖိုနး 131 202 ကိုေခၚ္ါ။



Medicare ႏင Child Support
ေျ္ာဆိုရန



ေ္းေငြမွ်ားႏငံ့ ဝနေဆာငမႈမွ်ားအေၾကာငးကို သငံ့ဘာသာစကားျဖငံ့ ကြွ်ႏို္တို႔အား

Translating and Interpreting Service (TIS National) ကိုဖိုနး 131 450

ဝနေဆာငမႈ စငတာ တစခိုသို႔ သြားေရာက္ါ။

သတျ္ ရန- သငံ့ အမဖိုနးမ

‘13’ နပ္ါတကို ၾသစေၾတးလွ်ႏိုငငပအတြငး မညသညံ့ေနရာမမဆို ေခၚေသာဖိုနးေခၚခမွ်ားမာ

ၿမ ႕တြငးဖိုနးေခၚချဖစ္ါသည။ အခေၾကးမွ်ားမာ တယလီဖိုနးကိုမၸဏီ အေ္ၚမူတည၍ ကြျခ ္ားႏိုငေကာငး ကြျခ ္ားႏိုငသည၊
မိုဘိုငးဖိုနးမဖိုနးေခၚမႈမွ်ားမာ ္ိုမိုႀကီးသညံ့ အခေၾကး ကွ်သငံ့ေကာငး ကွ်သငံ့ႏိုငသည။
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တာဝနမယူျငငးဆခ
ို ွ်က
ဤအခွ်ကအလကမွ်ားသည

2016 ခိုႏစ ဇြနလ အထ အတအကွ်အမနအကနျဖစသည။ အကယ၍ ဤရကစြခေနာက္ိုငးတြင ဤ

အခွ်ကအလကကို သင သပိုးလွ်င အခွ်ကအလကမွ်ားမာ လကရကာလတြင အကွ် ပးဝငေနေသးေၾကာငး ေကွ်းဇူးျ္ ၍ ကြွ်ႏို္တို႔ႏငံ့
စစစ္ါ။
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ENGLISH

Status Resolution Support Services (SRSS)
payment—Reporting your income
If you or your partner have started working you will need to let us know immediately. This
is because what you and your partner earn affects your SRSS payments.
We need to know what you have earned each fortnight, so you are paid the right amount.
If you are overpaid an SRSS payment, you will have to pay the money back.
What do I need to report?
Income from employment:
 gross income from salary, wages and/or commission, including sick pay, carer’s
leave or holiday pay.
Income from other sources:
 gifts or allowances of a regular nature
 income from a deceased estate
 sickness or accident insurance.
What do we need to know?
When reporting yours and your partner’s income, we need to know:
 the gross income amount—the amount earned before tax during your reporting
period (14 days)
 your employer’s details—including their business name, address, phone number
and Australian Business Number (ABN) if known. You will find your employer’s ABN
on your payslip, or you can ask your employer
 the date you started work.
You must report yours and your partner’s income for the entire 14 days of your reporting
period, including the first and last days, even if you haven’t yet been paid by your
employer. Remember, not everyone reports on the same day, so some customers may
have a different reporting period to you.
When do I report?
You must tell us immediately if you and/or your partner get a job, stop working or your
income changes.
Once you start work you need to report your income the day BEFORE your SRSS pay day
every two weeks.
How do I report my income?
By phone:
 on the day BEFORE your SRSS payday, call 131 202 and say “SRSS” when asked
for your language. You can speak to someone in your language by calling this
number.
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In person:
 on the day BEFORE your SRSS payday you can complete and lodge an Income
Reporting Statement form by visiting a service centre to speak with a Service
Officer. Many service centres have interpreters or bilingual staff, or a telephone
interpreter can be arranged.
What if I am self-employed?
 You will be given a Business Details form (MOD F) to complete and return.
 You need to provide a three month estimate of Profit and Loss, either from an
accountant or by completing a Profit and Loss Statement form (SU580).
 We will assess your profit and loss and establish your average fortnightly profit.
 We will assess your profit and loss every three months until you have an income tax
return that represents the full financial year of trading.
Who can report your income?
 You, or your partner.
 You may have another person such as your Service Provider contact us on your
behalf.
Remember it is your responsibility to report your earnings correctly every fortnight in order
to avoid an overpayment.

For more information






go to humanservices.gov.au/srss for more information in English
go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or
watch videos with information in your language
call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and
services
call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with
us in your language about Medicare and Child Support payments and services
visit a service centre

Note: call costs from your home phone to a ‘13’ number from anywhere in Australia are
the cost of a local call. Charges may vary depending on the telephone service provider,
and mobiles may incur a higher charge.

Disclaimer
This information is accurate as at June 2016. If you use this publication after that date,
please check with us that the details are current.
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