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ទូរទាតប្រ់ ាក់ជំនួយប្រករមប្ររួសាររបសអ្
់ នក
នៅបំ ណាច់ ឆ្នំពន្ធដារ នយើងន្បៀបផ្ទឹម្ាក់ចំណូល្បមាណរបស់អ្នកជាមួ យន្ិង្ាក់ ចំណូលពិត្ា
កដរបស់អ្នក។ នន្េះគឺនដើមបីបញ្ជ
ា ក់ថានយើងាន្បង់្ាក់ជំន្ួយ្កុម្គួសារ្តឹម្តូវដល់អ្នករ ឺអ្ត់។

អ្វីដែលលោកអ្នកប្រតូវល្វើ
ការទូ រទាត់ ្ាក់ Family Tax Benefit ន្ិង Child Care Subsidyមិន្អាស្ស័យនៅនលើទនងវើដដលមន្ុ សសរា
ល់គ្ននន្វើដូចៗគ្ននន

េះនទ។ អ្វីដដលអ្នក្តូវន្វើអាស្ស័យនៅនលើកាលៈនទសៈរបស់អ្នក។

អ្នក្បដែលជា្តូវន្វើតាក់ រ ឺ្តូវ្ាប់នយើងថាមិន្្តូវន្វើតាក់។ នបើអ្នកមាន្គូ រស្សករ រ ឺមាន្អ្តីតគូរ
ស្សករដដលាន្ដបកគ្ននកនុងអ្ំ ឡុងឆ្នំនន្េះ គ្នត់ក៏្តូវន្វើដូនចនេះដដរ។ នបើចង់ដឹងថា្តូវន្វើតាក់ ចូរនៅដវបសាយ
Australian Taxation Office (ATO)។
នបើអ្នកន្វើតាក់ ន

េះ្កសួង ATO ន្ឹងជំរាបនយើងពី្ាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ ្មមតានយើងទទួលពត៌ មាន្

នន្េះកនុងរយៈនពល២៨ថ្ងៃប ទ ប់ពីអ្នកាន្ទទួ លNotice of Assessment។
នបើអ្នកមិន្្តូវន្វើតាក់ អ្នក្តូវបញ្ជ
ា ក់្ាប់អ្ំពី្ាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ នបើអ្នកមាន្គូ រស្សករ
នយើងក៏ ្តូវការពត៌មាន្នន្េះសំរាប់គ្នត់ដដរ។ អ្នកអាចផ្តល់ពត៌មាន្នន្េះមកនយើងតាមអ្ឹ នោន្ត៍អ្ន្ឡាញ
Centrelink តាមរយៈ myGov រ ឺតាមដអ្ភទូ រស័ពទថ្ដ Express Plus Centrelink។
មាតាបិ តាភាគន្ចើន្ដដលបង់ រ ឺទទួល child support ្តូវដតន្វើតាក់។ នៅនពល្កសួង ATO ពិន្ិតយសំណុំនរឿង
តាក់របស់អ្នក នគន្ឹ ងបញ្ូា ន្ពត៌មាន្ពី្ាក់ចំណូលរបស់អ្នកមកនយើង។ នយើងន្ឹងយកពត៌មាន្នន្េះមកដកសំរួ
លដល់សំណុំនរឿង child support របស់អ្នក។ នបើ ្កសួង ATO មិន្ទាន្់ាន្ពិន្ិតយនមើ ល្ាក់ចំណូ
លជាប់ពន្ធរបស់អ្នក រ ឺនបើអ្នកមិន្្តូវន្វើតាក់នទ ន

េះអ្នកក៏្តូវ្ាប់នយើងពី ្ាក់ចំ ណូលរបស់អ្នកដដរ។

អ្នកអាចន្វើដូនចនេះាន្នដាយន្បើអ្ឹនោន្ត៍ អ្ន្ឡាញ Child Support តាមរយៈmyGov។

លេលលយើងទូរទាតប្រ់ ាក់របស់អ្នក
នយើងអាចទូ រទាត់ ្ាក់ Family Tax Benefit របស់អ្នកាន្ប ទ ប់ពីនយើងបង់ ្ាក់ Family Tax Benefit
ចុងន្កាយរបស់អ្នកសំរាប់ឆ្នំគិតពន្ធដារ នែើយន្ិងប ទ ប់ ពីអ្នកាន្បញ្ជ
ា ក់ពី្ាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
្មមតាអ្នកន្ឹងទទួ ល្ាក់ ាន្នៅពាក់កណា
ត លដែកកកដា។
្មមតានយើងចាប់នផ្តើមទូ រទាត់្ាក់ Child Care Subsidy ប ទ ប់ពី្ាក់ Family Tax Benefit។
មុន្ន្ឹងនយើងទូរទាត់្ាក់ Child Care Subsidy នយើង្តូវដឹ ងថានតើអ្នកាន្ដាក់នកមងនអាយនគនមើ
លបុ ម ន្ដងកនុងឆ្នំគិតពន្ធដារន

14638KM.1907
PAGE 1 OF 6

េះ។ នយើងយកពត៌ មាន្នន្េះពីកដន្ែងនមើ លនកមងរបស់អ្នក។
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ប ទ ប់ពីនយើងទូ រទាត់ ្ាក់របស់អ្នកនែើយ នយើងន្ឹងសរនសរសំបុ្តនៅអ្នកពន្យល់ពីលទធផ្ល។ នបើ អ្នកទទួលសំ
បុ្តនអ្លិច្តូន្ិច នយើងន្ឹ ងនផ្ញើរតាម្បអ្ប់ myGov របស់អ្នក។ អ្នកអាចដែកនមើលថានតើ្ាក់ របស់អ្នក្តូ វាន្ទូរទា
ត់នែើយរ ឺនៅ នដាយន្បើអ្ឹនោន្ត៍អ្ន្ឡាញ Centrelink តាមរយៈ myGov រ ឺតាមដអ្ភទូរស័ពទថ្ដ
Express Plus Centrelink។

រលបៀបយលន
់ ូវលទធផលននការទូរទាត ់
អ្នក្តូវាន្ទទួល្ាក់មិន្្គប់
នបើនយើងបង់អ្នកមិន្្គប់កុងឆ្
ន
ន ំកន្ែងមកនន្េះ ន

េះនយើងន្ឹ ងបង់្ាក់ ដដលសល់បុ ម ន្ដល់អ្នកនៅ

នពលនយើងទូរទាត់្ាក់ របស់អ្នក។ នយើងនៅទនងវើនន្េះថាជាការបដន្ែម។
នៅនពលនយើងទូរទាត់្ាក់ Family Tax Benefitរបស់អ្នក នយើងដែកនមើ លថានតើអ្នកអាចទទួល្ាក់បដន្ែម
ណានទៀតរ ឺអ្ត់។ ្ាក់ នន្េះមាន្ដូចជា Family Tax Benefit Part A supplement, Family Tax Benefit Part B
supplement រ ឺ Single Income Family Supplement។

នយើងាន្បង់អ្ក
ន នលើស
នបើអ្នកាន្ទទួល្ាក់ Child Care Subsidy រ ឺ្ាក់ Family Tax Benefit ន្ចើន្នពកកនុងអ្ំឡុងឆ្នំកន្ែងមក
ន

េះអ្នក្បដែលជាជំ ពាក់្ាក់នយើង នែើយ្តូវបង់ នយើងវ ិញ។

នដើមបីបង់ នយើងវ ិញអ្នក្តូវដាក់ដផ្ន្ការសង្ាក់ជាមួយនយើង។ អ្នក្តូវថ្លលកការនន្េះនអាយ
ទាន្់ថ្ងៃកំណត់កុងសំ
ន
បុ្ត។
នយើងអាច្បមូល្ាក់ Child Care Subsidy ន្ិ ង្ាក់ Family Tax Benefit ដដលបង់ នលើសមកពី ៈ


្ាក់ Family Tax Benefit ដដល្តូវបង់នៅអ្

គត រាប់ ទាំង្ាក់ ដដលមិន្ទាន្់ ាន្បង់



្ាក់បដន្ែមFamily Tax Benefit ន្ិង្ាក់បដន្ែមនផ្សងនទៀត។



តាក់ដដលាន្មកវ ិញ។

នយើងន្វើដូនចនេះនទាេះបីអ្នកាន្ដាក់ដផ្ន្ការសងនយើងវ ិញរួចនែើយក៏នដាយ។
អ្នកអាចដែកនមើ លបំណុល Centrelink របស់អ្នកនៅអ្ន្ឡាញ។ ចុចន្ជើសយក ‘Money You Owe’
ពីអ្ឹនោន្ត៍ អ្ន្ឡាញ Centrelink របស់អ្នកតាមរយៈ myGov រ ឺនដាយន្បើដអ្ភទូរស័ពទថ្ដExpress Plus Centrelink។
នបើអ្នកមិន្យល់ស្សបន្ឹ ងការសំនរចចិតតរបស់នយើង អ្នកមាន្សិទិធសូមនអាយនយើងពិន្ិតយសារនឡើងមតងនទៀតាន្។
នបើអ្នការមភពីការសងបំណុល ន

េះគួ រន្ិយាយជាមួ យនយើងន្ពាេះវាសំោន្់ ។ នយើងអាចថ្លលកជាមួ យគ្ននដាក់ ដផ្

ន្ការសងចំន្ួន្ដដលអ្នកអាចបង់ាន្។
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រលបៀបចាតដ់ ែងប្រាក់របស់អ្នក
អ្នក្តូវពិន្ិតយ្ាក់ចំណូល្បមាណរបស់អ្នកនអាយាន្ញយៗន្ពាេះវាសំោន្់។ នបើអ្នក្បមាណ្ាក់ចំណូល
្គួសារទាបនពកកនុងឆ្នំគិតពន្ធដារ ន

េះ្តូវន្វើយាងណានអាយការ្បមាណ

បចចុបបន្ននន្េះាន្្តឹម្តូវ។

អ្នក្តូវដកចំន្ួន្នៅនពលមាន្ការផ្លែស់បូតរ។ នន្េះន្ឹងបង្កករមិ ន្នអាយមាន្ការបង់្ាក់ នលើស។

អ្នក្តូវ្ាប់នយើងកាលណាមាន្ការផ្លែស់បូតរកនុងកាលៈនទសៈណាមួ យដដលបេះពាល់ដល់ការបង់្ាក់ Child Care
Subsidy។ នយើងន្បើកំរ ិតសកមមភាពរបស់អ្នក ចំន្ួន្ភាគរយកាត់ទុក ន្ិង្ាក់ចំណូល្បមាណថ្ន្្កុម្គួសា

រនដើមបីទូរទាត់ ថានតើអ្នកអាចទទួល្ាក់ Child Care Subsidy ាន្បុ ម ន្។ ការ្ាប់នរឿងរាវនអាយាន្្តឹម្តូវតា
មនពលនវលា ន្ឹងជួ យមិន្នអាយមាន្ការបង់្ាក់នលើស។

សប្រាបេ
់ ត
័ ា
៌ នបដនែម


ចូរនៅ humanservices.gov.au/balancing សំរាប់ពត៌មាន្ដងមភាសាអ្ង់នគែស



ចូលនៅកាន្់ humanservices.gov.au/yourlanguage ដដលនលាកអ្នកអាចអាន្សាតប់
ឬនមើលព័ត៌មាន្ជាភាសារបស់នលាកអ្នក



នតនៅនលែ 131 202 នដើមបីន្ិយាយជាមួ យនយើងជាភាសាដែមរអ្ំពី្ាក់ Centrelink ន្ិងកិចចបំនរ ើនផ្សងៗនទៀត



នតនៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមនលែ 131 450 នដើមបីន្ិយាយជាមួយនយើ
ងជាភាសាដែមរអ្ំពី Medicare ន្ិង្ាក់ Child Support ន្ិងកិចចបំនរ ើនផ្សងៗនទៀត



អ្នញ្ាើញមកមជឈមណឌលនសវាកមម។

កំណត់សំគាល់: ការនៅទូរស័ពទពីទូរស័ពទផ្ទេះនៅនលែ ‘13’ ពី ទីណាក៏នដាយនៅអ្ូស្រ្សាតលីន្ឹង្តូវនគគិតតំ ថ្លតាមអ្្តា
កំណត់។ អ្្តាន

េះអាចដ្ប្បួលពីតថ្មែថ្ន្ការនៅកនុងតំបន្់ នែើយក៏ អាចដ្ប្បួលរវាងអ្នកផ្តល់នសវាទូ រស័ពទ

ផ្ងដដរ។ ការនៅនៅនលែ ‘1800’ ពីទូរស័ពទផ្ទេះរបស់នលាកអ្នកគឺឥតគិតថ្ងែ។ ការនៅទូរស័ ពទពីទូរស័ពទសាធារណៈ
ន្ិងទូរស័ពទថ្ដ អាច្តូវាន្កំ ណត់តាមនពលនវលានៅ នែើយ្តូវាន្គិតថ្ងែកុងអ្្តាែព
ន
ស់។

ការបែិលស្
ព័ត៌មាន្ដដលមាន្ចុេះនៅកនុងការនាេះពុមពផ្ាយនន្េះ គឺមាន្បំណងស្មាប់ ជាការដណ

ំចំនពាេះ្ាក់ជំន្ួយ

ន្ិងនសវាកមមបុនណាណេះ។ នន្េះគឺជាការទទួ លែុស្តូវរបស់នលាកអ្នកកនុងការសន្មចចិតត ថានតើ នលាកអ្នក

ចង់ដាក់ពាកយសុំ្ាក់ជំន្ួយ ន្ិងនដើមបីដាក់ ពាកយសុំឬក៏អ្ត់ ទាក់ទងន្ឹងកាលៈនទសៈជាក់លាក់របស់នលាកអ្នក។
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Balancing your family assistance payments
After the end of the financial year we compare your income estimate with your actual income. This
is to make sure we pay you the correct amount of family assistance.

What you need to do
Not everyone has to do the same thing for us to balance their Family Tax Benefit and Child Care
Subsidy. What you need to do depends on your circumstances.
You may need to lodge a tax return or let us know you do not need to. If you have a partner, or an
ex-partner who you separated from during the year, they may need to do this too. To check if you
need to lodge a tax return go to the Australian Taxation Office (ATO) website.
If you lodge a tax return, the ATO will send us your income information. We usually get this
information within 28 days from when you get your Notice of Assessment from them.
If you do not need to lodge a tax return, you need to let us know and confirm your income with us.
If you have a partner, we will need this information for them as well. You can give us this
information using either your Centrelink online account through myGov or Express Plus Centrelink
mobile app.
Most parents who pay or receive child support must lodge a tax return. When the ATO assesses
your tax return, they will send us your income details. We will use this to update your child support
assessment. If the ATO has not yet assessed your taxable income or if you do not need to lodge a
tax return, you will still need to tell us your income. You can do this using your Child Support online
account through myGov.

When we balance your payments
We can only balance your Family Tax Benefit after we have paid your last Family Tax Benefit
payment for the financial year and you have confirmed your income. You will usually get your last
payment by the middle of July.
We usually start balancing Child Care Subsidy later than Family Tax Benefit. Before we can
balance your Child Care Subsidy, we need confirmation of your child’s attendance for the financial
year. We get this directly from your child care service.
Once we have balanced your payments, we will write to you and explain the outcome. If you get
your letters electronically, we will send it to your myGov inbox. You can also check if your
payments have been balanced using your Centrelink online account through myGov or the
Express Plus Centrelink mobile app.

How to understand your balancing outcome
You were not paid enough
If we did not pay you enough during the year, we will pay any outstanding amounts directly to you
when we balance your payments. We call this a top up.
When we balance your Family Tax Benefit, we check if you are eligible for any supplements. This
includes Family Tax Benefit Part A supplement, Family Tax Benefit Part B supplement or Single
Income Family Supplement.

14638.1907
PAGE 4 OF 6

ENGLISH

You were paid too much
If you got too much Child Care Subsidy or Family Tax Benefit during the year, you may owe us
money, which you will have to pay back.
To pay the money back, you need to enter into a repayment plan with us. You must do this by the
due date in your letter.
We may recover overpayments of Child Care Subsidy and Family Tax Benefit from all of the
following:


future Family Tax Benefit payments, including arrears



Family Tax Benefit top ups and supplements



tax refunds.

This may happen even if you have entered into a repayment arrangement with us.
You can check your Centrelink debts online. Select ‘Money You Owe’ from your Centrelink online
account through myGov or by using the Express Plus Centrelink mobile app.
If you disagree with a decision we have made, you have the right to ask us to review it.
It is important you talk to us if you are worried about paying back a debt. We can work with you to
set up a repayment plan you can afford.

How to manage your payments
It is important to review your income estimate regularly. If you underestimated your family income
for the financial year, make sure your current estimate is accurate. Update it whenever things
change. This will help you avoid an overpayment.
It is also important you update your activity details for Child Care Subsidy every time there is a
change. We use your activity level, withholding percentage and family income estimate to work out
how much Child Care Subsidy you can get. Keeping all your details up to date will help you avoid
an overpayment.

For more information


go to humanservices.gov.au/balancing for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
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.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is 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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