TIBETAN

Centrepay (སེན་ཊར་པེ།)
Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།
Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ནི་ཁེད་ཀི་ཐོབ་འཛིན་དང་འགོ་སོང་དག་ལས་སླ་པོ་ངང་སོད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ནི་
རང་འགུལ་གི་ཐོབ་འཛིན་གི་རིན་སོད་བེད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) ཚོང་ཤ ག་དག་གི་ཆེད་རིན་མེད་ཡིན། ཁེད་ཀི་
Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) རིན་སོད་ནས་རྒྱུན་ལྡན་འཕི་གཅོག་དག་འཆར་སིག་བེད་པར་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) བེད་སོད་བ།

Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ལྷན་ངས་ཀིས་ཐོབ་འཛིན་གང་དག་གི་རིན་སོད་ཐུབ་བམ།
ཁེད་ཀིས་ཁེད་ཀི་ཁང་གླ་དང་། རླངས་རྫས། གློག ཆུ། ཁ་པར་དང་དེ་བཞིན་ནང་མིའི་འགོ་གོན་གཞན་ལྟ་བུའི་ཐོབ་འཛིན་དང་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་འགོ་སོང་དག་གི་
རིན་སོད་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཚོགས་པའམ་མི་ཞིག་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ལྷན་ཐོ་འགོད་ཟིན་ཡོད་མེད་ངས་ཀིས་ཇི་ལྟར་རོགས་
ཐུབ་བམ།
ཁེད་ཀིས་རིན་སོད་བེད་འདོད་པའི་ཚོགས་པའམ་མི་དག་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ལྷན་ཐོ་འགོད་ཟིན་ཡོད་མེད་ཤ ེས་པར། ཁེད་ཀིས་ཁོང་དག་ལ་འབེལ་
གཏུག་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན། ཁེད་ཀིས་རིན་སོད་བེད་འདོད་པའི་ཚོགས་པའམ་མི་དག་འཚོལ་བར། ཁེད་ཀིས་
humanservices.gov.au/centrepay སེང་ཡང་བསོད་ཆོག་པ་ཡིན།

ངས་ཀིས་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་ཞིག་ཇི་ལྟར་སིག་བཀོད་བེད་དགོས་སམ།
•

ཁེད་ཀིས་རིན་སོད་བེད་འདོད་པའི་ཚོགས་པའམ་མི་དེར་ཁེད་ཆེད་འཕི་གཅོག་ཞིག་སིག་བཀོད་བེད་ཐུབ་མིན་སྐད་ཆ་འདི།

•

humanservices.gov.au/onlineservices སེང་ད་ཐོག་ཡིན།

•

ཁེད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་རིན་སོད་སེང་ཁ་པར་གཏོང་བའམ། ཡང་ན།

•

ང་ཚོའི་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཞིག་ཏུ་བཀའ་འདི་གནང་།

Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་ཞིག་སིག་བཀོད་བེད་པར་ང་ལ་གང་ལྡན་དགོས་སམ།
•

ཁེད་ཀི་ Customer Reference Number (CRN) (ཚོང་ཤ ག་འབེལ་སོར་ཨང་གངས།)

•

ཁེད་ཀིས་རིན་སོད་བེད་འདོད་པའི་ཚོགས་པའམ་མི་དེའི་སྐོར་གི་ཆ་འཕིན།
–

མིང་།

–

ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས། (གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།)

–

དེ་དག་གི་ Centrelink Reference Number (སེན་ཊར་ལིགྷ་རྒྱུས་སོན་ཨང་གངས།) (ཨང་གངས་འདི་ ༥༥༥ ནས་འགོ་
འཛུགས་བེད་པ་ཡིན།)

•

ཁེད་ཀི་ཐོ་ཁོངས་ཆ་འཕིན། དཔེར་ན། ཁེད་ཀི་གློག་གི་ཐོ་ཁོངས་སམ་ཐོབ་འཛིན་ཨང་གངས།
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•

ཁེད་ཀི་ Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) རིན་སོད་ནས་བདུན་གཉིས་རེ་ནང་ཁེད་ཀིས་འཕི་གཅོག་བེད་འདོད་པའི་དངུལ་འབོར། ཡང་ན། ཁེད་ཀིས་
རིན་སོད་བེད་འདོད་པའི་ཁོན་བསོམས་དམིགས་ཡུལ་དངུལ་འབོར།

•

Centrelink (སེན་ཊར་ལེངྒ་) རིན་སོད་གང་ཞིག་ལ་ཁེད་ཀིས་འཕི་གཅོག་བས་པ་དག་གི་རིན་སོད་བེད་འདོད་པ་དང་།

•

གླ་སོད་པའི་ཉིན་ནས་ཁེད་ཀིས་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) ལ་འཕི་གཅོག་དེ་འགོ་འཛུགས་འདོད་པ།

དེ་རིང་ད་ཐོག་ནས་ཁེད་ཀི་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་སིག་བཀོད་བ།
ད་ཐོག་ནས་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་ཞིག་སིག་བཀོད་བེད་པར། ཁེད་ལ་ངེས་པར་དུ་ Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) ད་ཐོག་ཐོ་ཁོངས་
འགུལ་ལྡན་ཞིག་ལྡན་དགོས་པ་ཡིན།
humanservices.gov.au/online སེང་ནས་ཁེད་ཀི་ Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) ད་ཐོག་ཐོ་ཁོངས་སེང་ཐོ་འགོད་བ། ཡང་ན། ཁེད་ཀི་
myGov ཐོ་ཁོངས་བརྒྱུད་ནས་ཐོ་འགོད་བ།
ཐེངས་གཅིག་ཁེད་ཀི་ཐོ་ཁོངས་སེང་ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་རེས་སུ།
•

ངོ་ཤ ོག་གི་གཡོན་ཟུར་རེ་མོ་སེང་ཡོད་པའི་ menu (གདམ་ཐོ་) རགས་རིས་འདེམས།

•

ལག་པའི་གཡོན་ཟུར་སེང་ཡོད་པའི་ ‘Deductions’ (འཕི་གཅོག་ཞེས་པ་) གདམ་ཐོ་འདེམས། དེ་ནས་ ‘View/Add/Change
Deductions’ (འཕི་གཅོག་བལྟ་ཞིབ་བམ་སོན་པའམ་སྒྱུར་བ་དག་འདེམས་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

‘Add Centrepay or Tax deduction’ (སེན་ཊར་པེ་སོན་པའམ་ཁྲལ་འཕི་གཅོག་བ་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

ཐེངས་གཅིག་ཁེད་ཀིས་ལྡན་དགོས་པའི་ཆ་འཕིན་ཆ་ཚང་འཇུག་ཟིན་པའི་རེས་སུ། ‘Start Now’ (ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་བ་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

ཁེད་ཀིས་འགོ་འཛུགས་བེད་འདོད་པའི་འཕི་གཅོག་རིགས་འདེམས་པ་དང་། ‘Continue’ (མུ་མཐུད་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

‘Search for Service Provider’ (ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་པ་འཚོལ་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

མཁོ་སོད་པ་ཡི་རྒྱུས་སོན་ཨང་གངས་འཇུག (ཨང་གངས་འདི་ ༥༥༥ ནས་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན།)

•

སྐར་རགས་དམར་པོ་ཡོད་པའི་གཞི་ཡུལ་ཆ་ཚང་མཇུག་སེལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན།

•

མཁོ་སོད་པ་འདེམས་པ་དང་ ‘Continue’ (མུ་མཐུད་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་རྫོགས་ཚེས་སམ་དམིགས་ཡུལ་དངུལ་འབོར་འདེམས་འདོད་པ་ཡིན་ན། གདམ་ག་ཅན་གི་གཞི་ཡུལ་དག་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་ཡིན།
ཚེས་གངས་སམ་དངུལ་འབོར་འདི་སོབས་པའི་སྐབས་འཕི་གཅོག་དག་མཚམས་འཇོག་བེད་པ་ཡིན།

•

ཐེངས་གཅིག་ཞིབ་ཕ་ཆ་ཚང་འཇུག་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ ‘Continue’ (མུ་མཐུད་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

ཁེད་ལ་ ‘Review and Submit’ (བསར་ཞིབ་དང་འབུལ་ལམ་ཞེས་པ་) ངོ་ཤ ོག་འབུལ་བ་ཡིན།

•

གལ་ཏེ་ཞིབ་ཕ་ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ‘accept the declaration’ (གསལ་བསགས་ཁས་ལེན་བ་ཞེས་པ་) དང་། ‘Submit’
(འབུལ་བ་ཞེས་པ་) འདེམས།

•

ཁེད་ལ་ཁེད་ཀི་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་གསར་པ་དེ་སོན་ཟིན་པའི་གཏན་འཁེལ་འཕིན་ཐུང་ཞིག་འབོར་བ་ཡིན།

•

ཁེད་ཀི་ Centrepay (སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་དང་པོ་དེ་འབོར་ཟིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྷན་ཞིབ་བཤེར་བ། ཁེད་ཀིས་ཁེད་ཀི་ Centrepay
(སེན་ཊར་པེ་) འཕི་གཅོག་དག་ད་ཐོག་གམ། Express Plus app (ཨེཀ་སི་པེ་རེ་སི་པ་ལིས་ཉེར་སོད་) ལྷན་ཞིབ་བཤེར་ཐུབ་པ་ཡིན།
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App Store (ཉེར་སོད་མཛོད་) དང་ Google Play (གུ་གལ་པེ་ལེ་) ནས་ཉེར་སོད་ཕབ་ལེན་བ།
ཁེད་ཉིད་ད་ཐོག་སེང་ཡོད་སྐབས། ཁེད་ཀི་ Centrelink (སེན་ཊར་ལིངྒ་) ད་ཐོག་ཐོ་ཁོངས་དང་གཞུང་འབེལ་ཞབས་ཞུ་ཁག་ད་ཐོག་སེང་ནས་མཐུད་སིག་བེད་
པར། myGov ཐོ་ཁོངས་བཟོ་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་དན་པ་བ།

ཞིབ་ཕ་ཆ་འཕིན་ཆེད།


ཨིན་ཇི་ནང་ཞིབ་ཕ་ཆ་འཕིན་ཆེད་ humanservices.gov.au/centrepay སེང་བསོད།



ཁེད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་ཆ་འཕིན་དག་ཀོག་པ་དང་། ཉན་པའམ་བརྙན་པར་དག་བལྟ་བར།
humanservices.gov.au/yourlanguage སེང་བསོད།



ཁེད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་ Centrelink (སེན་ཊར་ལེངྒ་) རིན་སོད་དང་ཞབས་ཞུ་དག་གི་སྐོར་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ 131 202 སེང་ཁ་པར་
གཏོང་།



ཁེད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནང་ང་ཚོ་ལྷན་ Medicare (སྨན་སོང་) དང་ Child Support (ཕྲུ་གུ་རྒྱབ་སོར་) རིན་སོད་དང་ཞབས་ཞུ་དག་གི་སྐོར་སྐད་
ཆ་བཤད་པར། 131 450 སེང་ Translating and Interpreting Service (TIS National) (ཕབ་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་
ཞབས་ཞུ་) ལ་ཁ་པར་གཏོང་།



ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་སུ་བསོད།

མཆན། ཁེད་ཀི་ནང་ཁིམ་ཁ་པར་ནས་ཨང་གངས་ ༡༣ སེང་ཨོ་སི་ཀོ་ལོ་ཡ་གང་ཡང་ནས་ཁ་པར་གཏོང་བ་དག་རིན་པ་གཏན་འབེབ་ཡིན། རིན་དོད་དེ་ས་ཁུལ་ཁ་

པར་གི་རིན་པ་ནས་ཁད་པར་འགོ་བ་དང་། ད་དུང་ཁ་པར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་པ་ནང་ཁུལ་ཁད་པར་འགོ་བ་ཡིན། ཁེད་ཀི་ཁིམ་ནས་ཨང་གངས་ ༡༨༠༠ སེང་ཁ་པར་
གཏོང་བ་དག་རིན་མེད་ཡིན། མི་མང་དང་ལག་འཁེར་ཁ་པར་དག་ནས་གཏོང་བའི་ཁ་པར་དག་གི་དུས་ཡུན་བཀག་པ་དང་། དེ་དག་གི་རིན་པ་མཐོ་བ་བླངས་སིད་པ་
ཡིན།

ངོས་ལེན་མི་བེད་པ།
འགེམས་སེལ་འདིའི་ནང་འདེན་པའི་ཆ་འཕིན་དག་རིན་སོད་དང་ཞབས་ཞུ་དག་གི་རྒྱུས་སོན་ཁོ་ནའི་ཚུལ་དུ་དམིགས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་རིན་སོད་ཞིག་ཏུ་ཞུ་
འབུལ་བེད་འདོད་པ་དང་། ཁེད་ཀི་གནས་སངས་བེ་བག་ཞིག་གི་སེང་སན་ཞུ་ཞིག་འབུལ་འདོད་པའི་ཐག་གཅོད་དག་ནི་ཁེད་ཀི་འགན་འཁྲི་ཡིན།
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CENTREPAY
Department of Human Services

ENGLISH

Centrepay
What is Centrepay?
Centrepay—the easy way to pay your bills and expenses. Centrepay is a voluntary bill-paying
service which is free for Centrelink customers. Use Centrepay to arrange regular deductions from
your Centrelink payment.

What bills can I pay with Centrepay?
You can pay for bills and ongoing expenses like rent, gas, electricity, water and phone, as well as
other household costs.

How do I find out if an organisation or person is registered with
Centrepay?
You can contact the organisation or person you would like to pay, to find out if they are registered
with Centrepay. You can also go to humanservices.gov.au/centrepay to search for the
organisation or person you would like to pay.

How do I set up a Centrepay deduction?
•
•
•
•

ask the organisation or person you want to pay if they can set up a deduction for you
online at humanservices.gov.au/onlineservices
call us on your usual payment line, or
ask at one of our service centres.

What do I need to set up a Centrepay deduction?
•
•

•
•
•
•

your Customer Reference Number (CRN)
information about the organisation or person you want to pay
– name
– address and phone number (if available)
– their Centrelink Reference Number (this number starts with 555)
your account information, for instance your electricity account or bill number
the amount you want deducted from your Centrelink payments each fortnight, or the total
target amount you want to pay
the Centrelink payments from which you want the deductions to be paid, and
the payday that you want the Centrepay deduction to start on.

Set up your Centrepay deduction online today
To set up a Centrepay deduction online you must have an active Centrelink online account.
Log on to your Centrelink online account at humanservices.gov.au/online or through your myGov
account.
Once you have logged on to your account:
•

select the menu icon in the top left corner of the page
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•

select the ‘Deductions’ menu on the left hand side, then select ‘View/Add/Change
Deductions’

•

select the ‘Add Centrepay or Tax deduction’

•

once you have entered all of the information required, select ‘Start Now’

•

choose the deduction type you wish to commence and select ‘Continue’

•

select ‘Search for Service Provider’

•

enter the reference number of the provider (this number starts with 555)

•

all fields with a red asterisk must be completed

•

select the provider and select ‘Continue’

•

optional fields are available if you want to select an end date or a target amount.
Deductions will stop when this date or amount is reached

•

once all details have been entered select ‘Continue’

•

you will be presented with a ‘Review and Submit’ page

•

if all details are correct, ‘accept the declaration’ and select ‘Submit’

•

you will receive a message confirming your new Centrepay deduction has been added

•

check with the organisation that your first Centrepay deduction has been received. You can
check your Centrepay deductions online or with an Express Plus app. Download the app
from the App Store and Google Play.

While you’re online remember to create a myGov account to link your Centrelink online account as
well as other government services online.

For more information


go to humanservices.gov.au/centrepay 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: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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