TURKISH

Working Credit—Bir Centrelink ödemesi alırken
çalışmak
Working Credit, çalışmaya başladığınızda Centrelink ödemelerinizin ve avantajlarının daha
fazlasını almaya devam etmenize yardımcı olur.
Aşağıdaki ödemelerden birisini alıyorsanız $48 veya daha az kazanmanız durumunda her on dört
günde bir 48 adede kadar Working Credit biriktirebilirsiniz:
•

Newstart Allowance

•

Youth Allowance (other)—tam zamanlı öğrenciler hariç

•

Parenting Payment

•

Disability Support Pension

•

Sickness Allowance

•

Carer Payment

•

Bereavement Allowance

•

Wife Pension

•

Widow Allowance ve

•

Partner Allowance.

On dört gün boyunca hiç çalışmazsanız 48 Working Credit'in tümünü biriktirirsiniz. Bununla birlikte,
$48 altında kazanıyorsanız kazandığınız miktarla 48 arasındaki farkı biriktirirsiniz. Örneğin, on dört
gün içinde $20 kazanıyorsanız 28 Working Credit biriktirirsiniz.
Her on dört günde bir en fazla 48 Working Credit ve toplamda 1000 Working Credit
biriktirebilirsiniz.
Tekrar çalışmaya başlarsanız Working Credit'leriniz, gelir olarak kabul ettiğimiz miktarı azaltır ve
Centrelink ödemenizin daha fazla bölümünü alırsınız.
Örnek
Janine 8 aydır herhangi bir gelir elde etmeden Newstart Allowance almaktadır. Janine 800 Working
Credit biriktirir.
Janine on dört günde $1000 kazandığı bir işe başlar. İlk on dört günde 800 Working Credit, gelir
olarak kabul ettiğimiz rakamı $1000 dan $200 indirir. Bu da, Janine'in bu ön dört gün için bir miktar
Newstart Allowance aldığı anlamına gelir. Janine’in Working Credit bakiyesi artık sıfırdır.
Bir sonraki on dört günde Janine’in geliri sayılır ve Janine’in ödemesi sıfıra düşer.
Not: Tam zamanlı bir öğrenci iseniz ve Youth Allowance, Austudy veya ABSTUDY alıyorsanız
Working Credit yerine Income Bank'i kullanabilirsiniz.
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Working Credit nasıl alınır?
Gelirinizi raporladığınızda Working Credit'inizi otomatik olarak hesaplarız. Bunun için ekstra bir şey
yapmanız gerekmez.

Neden raporlamaya devam etmeniz gerekir?
Çalışmaya başladığınızda raporlamaya devam etmeniz gerekir. Bunu yaparsanız Working
Credit'inizi kullanıp bitirdiğinizde imtiyaz kartınızı ve başka bazı avantajlarınızı
12 haftaya kadar elinizde tutabilirsiniz.
12 hafta içinde işiniz biterse veya geliriniz düşerse ve kazançlarınızı raporlamaya devam
etmişseniz tekrar talepte bulunmanıza gerek kalmadan ödemeniz yeniden başlar.

Daha fazla bilgi için
•

İngilizce dilinde daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/jobseekers adresine gidin

•

Kendi dilinizde hazırlanmış bilgileri okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya bununla ilgili
videoları izleyebileceğiniz humanservices.gov.au/yourlanguage adresine gidin

•

Centrelink ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202
numaralı telefonu arayın

•

Medicare ve Child Support ödemeleri ve hizmetleri konusunda bizimle kendi dilinizde
konuşmak için 131 450 numaralı telefondan Translating and Interpreting Service'ı (TIS
National) arayın

•

Bir hizmet merkezini ziyaret edin.

Not: Avustralya’da herhangi bir yerde bulunan ev telefonunuzdan "13"lü numaralara yapılan
aramalar sabit bir orandan ücretlendirilir. Bu oran, yerel arama ücretine göre farklılık gösterebilir ve
ayrıca telefon servis sağlayıcısına göre de değişebilir. Ev telefonundan "1800"lü numaralara
yapılan aramalar ücretsizdir. Kamuya açık telefonlardan ve cep telefonlarından yapılan çağrılar
daha yüksek olarak sürelendirilebilir ve ücretlendirilebilir.

Sorumluluğun Reddi
Bu yayında yer alan bilgiler yalnızca ödeme ve hizmetlerle ilgili bir kılavuz olması amacıyla
hazırlanmıştır. Bir ödeme için başvuru yapmak isteyip istemediğinize karar vermek ve kendinize
özel durumla ilgili bir başvuruda bulunmak sizin sorumluluğunuzdur.

PAGE 2 OF 2

Department of Human Services

ENGLISH

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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