BURMESE

သင် မည်သူဖြစ်က
သင် မည်သူဖြစ်က
အတည်ပြုကြု်းြုါ။

ြောင််း အတည်ပြုြုါ

ြောင််းသ ်ကသခံ ို သင် က ြော ်ြုံ့ံ က

်းကငွေ သို ံ့မဟို တ် ဝန်က ြောင်မှု ို ကတြောင််းခံ သည်ံ့အခါ

ဤအခ ျိန်ကာလအတွ င််း ဝန်ဆ ာင်မှုဌာနသျိို ို့ သွ ာ်းဆရာက်ရန် မလျိို အပ်ပါ။
သင် ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆငွ ဆတာင််းခံ ရန်လျိိုအပ်လျှင် အမမန် ို ံ ်းနည််းမာ အွ န်လျိိုင််းမြငို့ ် ဆလျှာက်ရန်မြစ်သည်။ သင်
မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို တင်ပြနျိို င်ပပ်း myGov ကျိို Centrelink နငို့ ်အခ တ
ျိ ်အ က်လငို့ ်လိုပ်ဆပ်း ာ်းသညို့်
Centrelink Reference Number (CRN) တစ်ခိုနငို့ ်အတူ ရနျိို င်သည်။ ယင််းဆနာက် သင်သည် သင်၏ Centrelink
အွ န်လျိိုင််းစာရင််းမတစ် ငို့ ် သငို့ ် ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆငွ ကျိို ဆတာင််းခံ နျိို င်သည်။
သငို့ ်အဆနမြငို့ ် သငို့ ် မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို ြိုန််းမတစ် ငို့ ်လည််း တင်ပြနျိို င်သည်။ ကျွန်ိုပ်တို့ျိို သင်၏ CRN နငို့ ်
Centrelink ကျိို သင်၏ myGov စာရင််းနငို့ ် အခ တ
ျိ ်အ က်လိုပ်မညို့် အခ က်အလက်မ ာ်းကျိို သငို့ ်အာ်း ဆပ်းပါမည်။
သင် myGov မတစ် ငို့ ် Centrelink online account ကျိို အခ တ
ျိ ်အ က်လိုပ်ပပ်းလျှင် သင် ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆငွ ကျိို
အွ န်လျိိုင််းမ ဆလျှာက်နျိိုင်သည်။
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို သည် သင်၏ မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို ဆနာက်တစ်ရက်ရက်၌ လူ ကျိို ယ်တျိိုင် အတည်ပပရန် လျိို အပ်ပါမည်။
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို ဘာလျိို အပ်ဆ ကာင််း သငို့ ်အာ်း အသျိ ဆပ်းရန် အနာဂတ်ကာလ၌ သငို့ ်အာ်း ကျွန်ိုပ်တို့ျိို
က်သွယ်ပါမည်။

အ ယ်၍ သင် က ြော ်ြုံ့ံ က

်းကတြောင််းခံ သူ အသစ် တစ်ဦ်းဖြစ်လျှင်

သင် ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း ြိုန််းဆခေါ်သညို့်အခါ သင် မည်သူမြစ်ဆ ကာင််း သက်ဆသခံ ကျိို ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း တင်မပရန်လျိိုအပ်မည်။
သင်သည် မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းအနက် 1 ခို သျိို ို့မဟို တ် ပျိို ၍
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း တင်မပရန်လျိိုပါမည်စြောရွေ ်စြောတမ််း

အကသ်းစတ် အချ ်အလ ်မျြော်း

သစဆ တ်းလ န််း
ကာ်းဆမာင််းလျိို င်စင်

သငို့ ်နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်းသညို့် သငို့ ်ဓါတ်ပို ံ ပါသညို့် လက်ရျိ ကာ်းဆမာင််းလျိို င်စင် ၎င််းတွ င်
ကတ်မပာ်းမြငို့ ်လျိိုင်စင် အမပင် ဒဂ စ်တဲလ်နည််းမြငို့ ် လျိို င်စင်မ ာ်း၊ လက်ရျိ
ကာ်းအဆမာင််းသင်လျိိုင်စင်နငို့ ် လျိို င်စင်အမပညို့် မဟို တ်ဆသာ အကနို့်အသတ်မြငို့ ်လျိိုင်စင်မ ာ်း
ပါဝင်သည်။

သစဆ တ်းလ န််း
နျိို င်ငံကူ ်းလက်မတ်

သငို့ ် နာမည် သျိို ို့မဟို တ် ယခင် နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်း ာ်းဆသာ နျိို င်ငံကူ ်းလက်မတ်၊
သက်တမ််းကို န် ို ံ ်းရက် 3 နစ်အတွ င််းရျိ ရမည်။

သငို့ ်နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်းသညို့် သငို့ ်ဓါတ်ပို ံ သျိို ို့မဟို တ် လက်မတ် ပါရျိ ဆသာ လက်ရျိ
သစဆ တ်းလ န််း
လျိို င်စင် ကဆလ်းသူ ငယ် သျိို ို့မဟို တ် လူ ငယ် ပါမစ်မ ာ်း သျိို ို့မဟို တ် လျိို င်စင်မ ာ်းကျိို ကျွန်ိုပ်တို့ျိို
ဆသနတ်ပစ်/လက်နက် လျိို င်စင်
လက်မခံ နျိို င်ပါ။
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စြောရွေ ်စြောတမ််း

အကသ်းစတ် အချ ်အလ ်မျြော်း

သစဆ တ်းလ န််း လံို ပခံ ဆရ်း
လျိို င်စင်

လက်ရျိ သက်တမ််းရျိ ဆသာ လံို ပခံ ဆရ်း ကာကွ ယ်မှု လို ပ်ငန််းကဏ္ဍ လျိို င်စင် သျိို ို့မဟို တ်
လူ စို လူ ဆဝ်း ျိ န််းခ ျုပ် လျိို င်စင် ၎င််းသည် သငို့ ်နာမည်နငို့ ်မြစ်ရမည်မြစ်ပပ်း သငို့ ်ဓါတ်ပို ံ
သျိို ို့မဟို တ် လက်မတ်ပါရမည်။

နျိို င်ငံမခာ်း နျိို င်ငံကူ ်းလက်မတ်

တရာ်းဝင် မပည်ဝင်တံ ျိ ပ် သျိို ို့မဟို တ် ဗဇာ ရျိို က်နျိပ် ာ်းသည်ို့
အမခာ်းနျိို င်ငံမ ို တ်ဆပ်း ာ်းဆသာ လက်ရျိ နျိို င်ငံကူ ်းလက်မတ်။

အသက် အဆ ာက်အ ာ်း
ကတ်မပာ်း

သင်ို့ ဓါတ်ပို ံ သျိို ို့မဟို တ် လက်မတ်နင်ို့ သင်ို့ နံ မည်ပါရျိ သည်ို့ မပည်နယ် သျိို ို့မဟို တ်
အိုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ဆမမ အစျိို ်းရက ို တ်ဆပ်း ာ်းသည်ို့ လက်ရျိ ကတ်မပာ်း။

သငို့ ်နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်းသညို့် သငို့ ်ဓါတ်ပို ံ သျိို ို့မဟို တ် လက်မတ် ပါရျိ ဆသာ လက်ရျိ ID
အ က်တန််းဆက ာင််းသာ်း အျိို င်ဒ
ကတ်မပာ်း အကယ်၍ သင်သည် အသက် 18 နစ် က်ငယ်ပပ်း အမခာ်း စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း
ကတ်မပာ်း
မရျိ မသာလျှင် ၎င််းကတ်မပာ်းကျိို သင် သံို ်းနျိို င်သည်။
သစဆ တ်းလ န််း
ဆမွ ်းစာရင််းလက်မတ်

Births, Deaths and Marriages ဌာနက ို တ်ဆပ်း ာ်းသညို့် သင်ို့ နာမည်မြင်ို့
သျိို ို့မဟို တ် ယခင် နာမည်မြင်ို့ ဆမွ ်းစာရင််းလက်မတ် အမပည်ို့အစံို ကျွန်ိုပ်တို့ျိို သည် ဆမွ ်းစာရင််း
အတျိို ခ ျုပ် သျိို ို့မဟို တ် ဆမွ ်းကတ်မပာ်းမ ာ်းကျိို လက်မခံ နျိို င်ပါ။

သစဆ တ်းလ န််း
ျိ မ််းမမာ်းမခင််းလက်မတ်

မပည်နယ် သျိို ို့မဟို တ် အိုပ်ခ ျုပ်ခံနယ်ဆမမ အစျိို ်းရက ို တ်ဆပ်း ာ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တို့ျိို သည်
အ ျိ မ််းအမတ် ျိို င်ရာလက်မတ်မ ာ်း၊ ခရစ်ယာန်ဘိုန််းကက်းဆက ာင််း သျိို ို့မဟို တ်
ျိ မ််းမမာ်းသူ တျိို ို့မ ို တ်ဆပ်းသညို့် လက်မတ်မ ာ်းကျိို လက်မခံ နျိို င်ပါ။

သစဆ တ်းလ န််း မပည်ဝင်ခွငို့ ်
ဗဇာ

သငို့ ်နာမည်မြငို့ ် သျိို ို့မဟို တ် ယခင် နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်း ာ်းသညို့် လက်ရျိ အပမဲ ဆန ျိို င်ခွငို့်
ဗဇာ သျိို ို့မဟို တ် ကမာဘ လညို့်ခရ်းသည်ဗဇာ သက်တမ််းကို န် ို ံ ်းဆနပပမြစ်ဆသာ ဗဇာမ ာ်းကျိို
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို လက်မခံ နျိို င်ပါ။

Australian Citizenship
Certificate

သငို့ ် နာမည်မြငို့ ် သျိို ို့မဟို တ် ယခင် နာမည်မြငို့ ် ို တ်ဆပ်း ာ်းသည်။ အကယ်၍ သင်ို့
မျိ ဘမ ာ်း၏ လက်မတ်တွင် သင်ို့ နာမည်ပါရျိ လျှင် သင် ၎င််းနာမည်ကျိို အသံို ်းပပနျိို င်သည်။

ImmiCard

Department of Home Affairs က ို တ်ဆပ်း ာ်းသညို့် သငို့ ် နာမည်မြငို့ ် သျိို ို့မဟို တ်
ယခင် နာမည်မြငို့ ် ကတ်မပာ်း။

နာမည်ဆမပာင််း

တရာ်းဝင် နာမည် ဆမပာင််းလက်မတ် သျိို ို့မဟို တ် မဲ ဆပ်းလက်မတ်

မ ျိျု်းရျိို ်းအရ သစဆ တ်းလ န််း
မတ်ပို ံ တင် လက်မတ်

သစဆ တ်းလ နျိို င်ငံ မပင်ပတွ င် ဆမွ ်းြွ ာ်းသူ အာ်း သစဆ တ်းလ နျိို င်ငံအစျိို ်းရက
ို တ်ဆပ်း ာ်းသည်။ မျိ ဘမ ာ်းအနက် တစ်ဆယာက်မာ ဆမွ ်းြွ ာ်းခ ျိန်၌
သစဆ တ်းလ နျိို င်ငံသာ်း မြစ်ရသည်။

သငံ့်တွေင် လို ြု်ြုို င်ခွေငံ့်ကြု်းအြု်ခံရသူ တစ်ဦ်း ရလျှင် ဘြောဖြစ်မည်နည််း
သင်၏ လို ပ်ပျိိုင်ခွငို့်ဆပ်းအပ်ခံရသူ သည် ြိုန််းမဆန၍ အတည်ပပနျိို င်ပပ်း ယင််းဆနာက် သင်၏ မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း ြိုန််းမဆန၍ တင်မပနျိို င်သည်။

သငံ့် တရြော်းဝင် နြောမည် ို မည်သို ံ့ ကဖြုြောင််းလဲ သို ံ့မဟို တ် အမန်ဖြုင် င်မည်
သင် သငို့ ်တရာ်းဝင် နာမည်ကျိို ဆမပာင််းလဲ လျှင် ကျွန်ိုပ်တျိိုို့အာ်း အဆ ကာင််း ကာ်းရန် အဆရ်းကက်းပါသည်။
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သငို့ ် တရာ်းဝင် နာမည်ကျိို ဆမပာင််းလဲ ရန် သျိို ို့မဟို တ် အမန်မပင် င်ရန် ကျွန်ိုပ်တျိိုို့သည် Births, Deaths and Marriages
ဌာနမ ို တ်ဆပ်း ာ်းသညို့် မူ ရင််း စာရွက်စာတမ််းနငို့ ် အ ျိို ပါ စာရွက်စာတမ််းကျိို အတည်ပပရန် သငို့ ် သဆဘာတူ ညခ က်
လျိို အပ်ပါမည်။

သငံ့်

င်ကြြော်ြ ်၏ မည်သူဖြစ်က

ြောင််းသ ်ကသခံ ို အတည်ပြုကြု်းရန် သင် မည်သညံ့်အချန်၌ လို အြု်မည်

သင် ဆအာက်ပါဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆငွ မ ာ်းကျိို ဆတာင််းခံ ဆနလျှင် သင်နငို့ ် သငို့ ် ကင်ဆြာ်ြက်၏ မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို
ြိုန််းမဆန၍ တင်မပရန် ကျွန်ိုပ်တို့ျိို လျိို အပ်သည်•
•
•
•

Parenting Payment
Low Income Health Care Card
Farm Household Allowance
Pension Loans Scheme။

အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်တို့ျိို သငို့ ် ကင်ဆြာ်ြက်၏ မည်သူမြစ်ဆ ကာင််းသက်ဆသခံ ကျိို အတည်ပပ ာ်းပပ်းမြစ်လျှင် ဆနာက် ပ်
စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းကျိို ကျွန်ိုပ်တို့ျိို လျိို အပ်နျိိုင်မည် မဟို တ်ပါ။

ြုို မို သရလို ကသြော အချ ်အလ ်မျြော်းအတွေ ်
•

သင်၏ ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းအတွ က် ပံို မန်

က်သညို့်ြိုန််းနံ ပါတ်ကျိို

က်ပပ်း သင် စကာ်းမပန်တစ်ဦ်းလျိို ဆ ကာင််း

ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း အသျိ ဆပ်းပါ။ ကျွန်ိုပ်တျိိုို့ စကာ်းမပန်တစ်ဦ်းကျိို အခမဲို့ စစဥ်ဆပ်းပါမည်။ ကျွန်ိုပ်တို့ျိို ြိုန််းနံ ပါတ်မ ာ်း၏
စာရင််းတစ်ခိုကျိို servicesaustralia.gov.au/phoneus တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။
•

Centrelink ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆပ်းဆငွ မ ာ်းနင်ို့ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းတျိို ို့နင်ို့ပတ်သက်၍ သင်ို့ဘာသာစကာ်းမြင်ို့ ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း
ဆမပာ ျိို ရန် ြိုန််း 131 202 ကျိို ဆခေါ်ပါ။

•

Medicare and Child Support ဆပ်းဆငွ မ ာ်းနင်ို့ ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းအဆ ကာင််းကျိို သင်ို့ဘာသာစကာ်းမြင်ို့
ကျွန်ိုပ်တို့ျိို အာ်း ဆမပာ ျိို ရန် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကျိို ြိုန််း 131 450
မြင်ို့ဆခေါ်ပါ။

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သျိို ို့ဝင်ဆရာက်ပါ၊ ၄င််းတွ င် သင်သည် အခ က်အလက်မ ာ်းကျိို သင်ို့
ဘာသာစကာ်းမြင်ို့ ြတ်နျိိုင်သည်၊ နာ်းဆ ာင်နျိိုင်သည် သျိို ို့မဟို တ် ဗဒယျိို ကည်ို့နျိို င်ပါသည်။

•

အဂဂ လျိ ပ်ဘာသာစာမြငို့ ် ပျိို မျိို ဆသာ သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျိို servicesaustralia.gov.au/identity
တွ င် ကညို့်ရှု ပါ

•

ဝန်ဆ ာင်မှု စင်တာ တစ်ခိုသျိို ို့ သွ ာ်းဆရာက်ပါ။

မတ်ချ ်- သစဆ တ်းလ နျိို င်ငံ မည်သည်ို့ဆနရာမမ ျိို သင်ို့အျိ မ်ြိုန််းမ ြိုန််း ‘13’ နံ ပါတ်မ ာ်းသျိို ို့ ဆခေါ်ဆသာ ြို န််းဆခေါ်ခမ ာ်းကျိို
ပံို ဆသနှု န််းမြင်ို့ က ခံ ရပါသည်။ အ ျိို ပါြိုန််းဆခေါ်နှု န််းမာ ဆဒသဆမပာက သင်ို့ဆငွ ကွဲလွဲမှု ရျိ ဆကာင််းရျိ နျိိုင်ပပ်း တယ်လြိုန််းကို မပ ဏ
အခ င််းခ င််းတွ င်လည််း ကွဲ လွဲဆကာင််း ကွဲ လွဲနျိိုင်သည်။ သငို့ ် အျိ မ်ြိုန််းမ ‘1800’ နံ ပါတ်မ ာ်းသျိို ို့ ဆခေါ်ဆသာ ြို န််းဆခေါ်ခမ ာ်းမာ
အခမဲို့ မြစ်သည်။ အမ ာ်းမပည်သူြိုန််းနင်ို့ မျိို ဘျိို င််းြိုန််းမ ာ်းမ ဆခေါ်ဆသာြို န််းဆခေါ်မခင််းမ ာ်းကျိို အခ ျိန်တျိိုင််းတာ ာ်းနျိို င်ပပ်း
ပျိို မျိို ကက်းမမင်ို့ဆသာ နှု န််းမြင်ို့ က ခံ ရနျိို င်သည်။
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တြောဝန်မယူ ဖငင််း ို ချ ်
ဤ ို တ်မပန်စာဆစာင်ပါ အခ က်အလက်မ ာ်းကျိို ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆပ်းဆငွ မ ာ်းနင်ို့ ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းအတွ က်
လမ််းညွ န်တစ်ခိုအမြစ်သာ ရည်ရွယ် ာ်းပါသည်။ သင်ို့အဆနမြင်ို့ ဆ ာက်ပို့ံ ဆ က်းဆပ်းဆငွ ဆလျှာက် ာ်းလျိို မလျိို နင်ို့ သင်၏
သ်းမခာ်း အဆမခအဆနမ ာ်းအဆပေါ်မူ တည်ပပ်း ဆလျှာက်လာတစ်ဆစာင်ကျိို ဆလျှာက် ာ်းလျိို မလျိို ို ံ ်းမြတ်ရန်မာ
သင်၏တာဝန်မြစ်သည်။
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Confirm your identity
Confirm your identity when you claim a payment or service.
There is no need to visit a service centre during this period.
If you need to claim a payment, the quickest way to do this is online. You can establish your
identity and get a Centrelink Reference Number (CRN) with myGov to link to Centrelink. You can
then make your claim through your Centrelink online account.
You can also establish your identity over the phone. We will give you a CRN and details to link
Centrelink to your myGov account.
After you set up your Centrelink online account through myGov, you can make your claim online.
We will need to confirm your identity in person at a later date. We will contact you in the future to
let you know what we need.

If you are a new customer
When you call us you will need to provide us proof of your identity.
You will need to give us identity details from 1 or more of these documents:
Document

Details
A current driver licence with your photo issued in your name. This
Australian driver licence includes physical and digital driver licences, current learner permits and
provisional licences.
Australian passport
Issued in your name or former name, within 3 years of the expiry date.
Australian Shooter or
A current licence, issued in your name with your photo or signature. We
firearm licence
cannot accept minor or junior permits or licences.
Australian Security
A current security protection industry or crowd control licence. It must
licence
be in your name and show your photo or signature.
A current passport issued by another country, with a valid entry stamp
Foreign passport
or visa.
Issued by a state or territory government in your name with your photo
Proof of age card
or signature.
A current ID card, issued in your name with your photo or signature.
Secondary student ID
You can only use this if you are under 18 and do not have the other
card
documents.
A full birth certificate in your name or former name issued by Births,
Australian birth certificate
Deaths and Marriages. We cannot accept birth extracts or birth cards.
Australian marriage
Issued by a state or territory government. We cannot accept
certificate
ceremonial, church or celebrant issued certificates.
A current resident or tourist visa issued in your name or former name.
Australian visa
We cannot accept expired visas.

13982.2003
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Document
Australian citizenship
certificate
ImmiCard
Name change
Australian Certificate of
Registration by Descent

Details
Issued in your name or former name. If your name appears on your
parents’ certificate, you can use that.
A card issued in your name or former name by the Department of Home
Affairs.
Legal change of name or deed poll certificate.
Issued by the Australian Government to a person born outside
Australia. At least one of their parents was an Australian citizen at the
time of their birth.

What happens if you have an authorised nominee
Your nominee can be authenticated over the phone and then establish your identity with us over
the phone.

How to change or correct your legal name
It is important to tell us if you change your legal name.
To change or correct your legal name, we will need the details of an original document issued by
Births, Deaths and Marriages and your consent to verify the document.

When you need to confirm a partner's identity
We need to establish both your and your partner's identity over the phone, if you are claiming:
• Parenting Payment
• Low Income Health Care Card
• Farm Household Allowance
• Pension Loans Scheme.
If we have already confirmed your partner’s identity, we may not need further documents from
them.

For more information
• Call your regular payment line and let us know you need an interpreter. We will arrange one for
free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/phoneus
• 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
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• Go to servicesaustralia.gov.au/identity for more information in English
• Visit a service centre.
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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 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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