VIETNAMESE

Centrelink thường xuyên kiểm tra để bảo đảm là mọi người đang nhận số tiền trợ cấp
đúng. Chúng tôi còn kiểm tra xem mọi người có còn hội đủ điều kiện để lãnh trợ cấp
hay không.
Chúng tôi biết là hầu hết mọi người làm đúng, và báo cho Centrelink biết khi có sự
thay đổi trong cuộc sống của mình. Có một số ít người cố ý gian dối về họ để nhận
được nhiều hơn những gì họ đáng nhận, hoặc để nhận một loại trợ cấp nào đó mà họ
không nên nhận.
Điều quan trọng là quý vị báo cho Centrelink biết nếu đã có sự thay đổi trong cuộc
sống của mình. Để tìm hiểu xem mình cần phải khai báo những thay đổi nào, xin quý
vị truy cập trang mạng humanservices.gov.au và tìm ‘Change of circumstances’.
Không bao giờ là quá trễ để cập nhật chi tiết của quý vị, và cách tốt nhất để cập nhật
là bằng phương thức trực tuyến. Quý vị có thể đăng nhập qua myGov, sử dụng ứng
dụng di động của Centrelink mang tên Express Plus hoặc gọi số 131 202. Nếu không
cập nhật chi tiết của mình, quý vị có thể được trả dư. Nếu quý vị được trả dư,
Centrelink sẽ làm việc với quý vị nhằm tìm ra cách để quý vị trả lại số tiền này.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách:
gọi số 131 202* để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị
hỏi chúng tôi trên trang mạng Facebook hoặc tweet @HumanServicesAU.
Cước phí cuộc gọi có thể khác nhau tùy công ty điện thoại. Các cuộc gọi bằng điện
thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính cước gọi ở mức cao hơn.
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