GREEK

Working Credit—Εργασιακή απασχόληση όταν
παίρνετε κάποιο επίδομα της Centrelink
Τα Working Credit σας βοηθούν να συνεχίσετε να παίρνετε το μεγαλύτερο μέρος των επιδομάτων
και των παροχών σας από τη Centrelink όταν αρχίσετε να δουλεύετε.
Αν παίρνετε κάποιο από τα επιδόματα που ακολουθούν, μπορείτε να συγκεντρώσετε έως και 48
Working Credit κάθε δεκαπενθήμερο εφόσον βγάλετε $48 ή μικρότερο ποσό από τη δουλειά σας:
•

Newstart Allowance

•

Youth Allowance (other)—όχι για σπουδαστές πλήρους ωραρίου φοίτησης

•

Parenting Payment

•

Disability Support Pension

•

Sickness Allowance

•

Carer Payment

•

Bereavement Allowance

•

Wife Pension

•

Widow Allowance και

•

Partner Allowance.

Αν δεν εργαστείτε καθόλου όλο το δεκαπενθήμερο, θα συγκεντρώσετε και τα 48 Working Credit.
Ωστόσο, αν βγάλετε λιγότερα από $48 από τη δουλειά σας, θα συγκεντρώσετε τη διαφορά που
προκύπτει όταν αφαιρέσετε το εισόδημά σας από τον αριθμό 48. Για παράδειγμα, αν βγάλατε $20
ένα δεκαπενθήμερο, θα συγκεντρώσετε 28 Working Credit.
Μπορείτε να συγκεντρώσετε το πολύ 48 Working Credit κάθε δεκαπενθήμερο και να μαζέψετε
συνολικά έως και 1000.
Αν αρχίσετε να δουλεύετε ξανά, τα Working Credit σας θα αφαιρεθούν από το ποσό που μετρούμε
ως εισόδημα το οποίο θα μειωθεί και θα συνεχίσετε να παίρνετε το μεγαλύτερο μέρος του
επιδόματός σας από τη Centrelink.
Παράδειγμα
Η Janine παίρνει Newstart Allowance εδώ και 8 μήνες έχοντας μηδενικό εισόδημα. Η Janine έχει
συγκεντρώσει 800 Working Credit.
Η Janine ξεκινά μια νέα δουλειά από την οποία βγάζει $1000 το δεκαπενθήμερο. Το πρώτο
δεκαπενθήμερο τα 800 Working Credit θα αφαιρεθούν από το ποσό που μετρούμε ως εισόδημα το
οποίο θα μειωθεί από τα $1000 στα $200. Αυτό σημαίνει ότι το δεκαπενθήμερο αυτό η Janine θα
συνεχίσει να παίρνει μέρος του Newstart Allowance. Το υπόλοιπο των Working Credit της Janine
έχει πλέον μηδενιστεί.
Το επόμενο δεκαπενθήμερο θα μετρήσουμε όλο το εισόδημα της Janine και θα μειώσουμε το
επίδομά της που θα μηδενιστεί.
Σημείωση: Αν είστε σπουδαστής πλήρως ωραρίου και παίρνετε Youth Allowance, Austudy ή
ABSTUDY, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Income Bank αντί για τα Working Credit.
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Πώς θα πάρω Working Credit
Υπολογίζουμε τα Working Credit αυτόματα όποτε δηλώνετε το εισόδημά σας. Εσείς δεν χρειάζεται
να κάνετε κάτι παραπάνω.

Γιατί πρέπει να συνεχίσετε να δηλώνετε το εισόδημά σας
Πρέπει να συνεχίσετε να δηλώνετε το εισόδημά σας όταν αρχίσετε να δουλεύετε. Με τον τρόπο
αυτό, μόλις εξαντληθούν τα Working Credit σας, θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την
εκπτωτική κάρτα σας και να παίρνετε ορισμένες άλλες παροχές για έως και 12 εβδομάδες.
Αν πάψετε να δουλεύετε ή αν το εισόδημά σας μειωθεί στο διάστημα αυτών των 12 εβδομάδων και
έχετε συνεχίσει να δηλώνετε τα χρήματα που βγάζετε από τη δουλειά σας, θα αρχίσετε να παίρνετε
και πάλι το επίδομά σας χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσετε ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες
•

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/jobseekers για περισσότερες
πληροφορίες στα Αγγλικά.

•

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να
διαβάσετε ή να ακούσετε πληροφορίες ή να δείτε ενημερωτικά βίντεο στη γλώσσα σας.

•

Καλέστε τον αριθμό 131 202 αν θέλετε να συζητήσουμε στη γλώσσα σας για τα επιδόματα
και τις υπηρεσίες της Centrelink.

•

Τηλεφωνήστε στην Translating and Interpreting Service (TIS National) στον αριθμό
131 450 αν θέλετε να συζητήσουμε στη γλώσσα σας για τα επιδόματα και τις υπηρεσίες
Medicare και Child Support.

•

Επισκεφτείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης (service centre).

Σημείωση: Οι κλήσεις από το τηλέφωνο του σπιτιού σας σε οιαδήποτε περιοχή της Αυστραλίας
προς τους αριθμούς μας που αρχίζουν από ‘13’ έχουν καθορισμένες χρεώσεις. Οι χρεώσεις αυτές
ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές τοπικών κλήσεων, αλλά και να ποικίλλουν μεταξύ
διαφορετικών παροχέων υπηρεσιών τηλεφωνίας. Οι κλήσεις από το τηλέφωνο του σπιτιού σας
προς τους αριθμούς που αρχίζουν από ‘1800’ είναι δωρεάν. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά
τηλέφωνα ενδέχεται να χρονομετρούνται και να έχουν υψηλότερη χρέωση.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο ως οδηγός για
παροχές και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να ζητήσετε κάποιο
επίδομα και να κάνετε τη σχετική αίτηση με βάση την εκάστοτε οικονομική σας κατάσταση.
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Working Credit—Working when you get a
Centrelink payment
Working Credit helps you keep more of your Centrelink payment and benefits when you start
working.
If you get one of the following payments you can accrue up to 48 Working Credits each fortnight if
you earn $48 or less:
•

Newstart Allowance

•

Youth Allowance (other)—not full-time students

•

Parenting Payment

•

Disability Support Pension

•

Sickness Allowance

•

Carer Payment

•

Bereavement Allowance

•

Wife Pension

•

Widow Allowance, and

•

Partner Allowance.

If you do not work at all in the fortnight you will accrue the full 48 Working Credits. However, if you
earn under $48, you will accrue the balance between what you earned and 48. For example, if you
earned $20 in the fortnight, you will accrue 28 Working Credits.
You can only accrue a maximum of 48 Working Credits each fortnight and build them up to 1000.
If you start working again, your Working Credits will reduce the amount we count as income and
you will get more of your Centrelink payment.
Example
Janine has been getting Newstart Allowance for 8 months without earning any income. Janine has
built up 800 Working Credits.
Janine starts a job earning $1,000 per fortnight. In the first fortnight the 800 Working Credits
reduce the amount we count as income from $1,000 to $200. This means Janine gets some
Newstart Allowance for that fortnight. Janine’s Working Credit balance is now zero.
The next fortnight all of Janine’s income will count and reduce Janine’s payment to zero.
Note: if you are a full-time student and get Youth Allowance, Austudy or ABSTUDY, you can use
the Income Bank instead of Working Credit.
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How to get Working Credit
We calculate your Working Credit automatically when you report your income. You do not need to
do anything extra.

Why you should keep reporting
You should keep reporting your income when you start work. If you do, once you have used up
your Working Credit, you may keep your concession card and some other benefits for up to
12 weeks.
If your job ends, or your income drops within 12 weeks, and you have continued to report your
earnings, your payment will start again without having to claim again.

For more information
•

go to humanservices.gov.au/jobseekers 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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