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បញ្ជីត្រួរពិនិរយត្រួ សារ និងអំពីហិងាក្នុងត្រួ សារ
ប្រសិនបរើអ្នកប្រួ យបារម្ភ អ្ំរីសុវត្ថ ិភារររស់អ្នក ឬសុវត្ថ ិភារប្រួ សារររស់អ្នក បយើងអាចជួ យបាន។ ត្បៅ
បនេះរឺជាបរឿងម្ួ យចំនួនដែលប្ត្ូវចងចំ ប្រសិនបរើអ្នកទាក់ទងម្ក Child Support, Centrelink ឬ
Medicare។

1. តរើអនក្មានសិទ្ធិចូលតត្បើត្ាស់ឯក្សារអរត សញ្ញាណផ្ទាល់ខ្ល ួនដែរឬតទ្?
អ្ន កអាចបសន ើសុំឯកសារអ្ត្ត សញ្ញាណផ្ទាល់ខ្ល ួនសប្ារ់អ្នក និងកូ នៗររស់អ្នកបាន។ បនេះអាចរ ួម្រញ្ចល
ូ ទា ំង
ឯកសារនានាែូ ចត្បៅបនេះ៖
•

រ័ណណបរើកររ

•

សំរុប្ត្កំបណើត្

•

រ័ត្៌ានលម្អ ិត្ទិដ្ឋាការ

•

លិខ្ិត្ឆ្ល ងដែន។

ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនានចូ លបប្រើប្បាស់ឯកសារទា ំងបនេះបទ បយើងបៅដត្អាចជួ យអ្ន កបាន។ សូ ម្ទាក់ទងបយើង
ប ើយបយើងនឹងប្វ ើការជាម្ួ យអ្ន កបែើម្បីដសវ ងរកជបប្ម្ើសបសេងបទៀត្។

2. តរើអនក្ែឹងថាមានការបង់ត្ាក្់អវីខ្លះដែលអន ក្អាចទ្ទ្ួ លាន?
បប្រើប្បាស់ Payment and Service Finder ររស់បយើងបែើម្បីបម្ើលថាបត្ើានការរង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ម អ្វីខ្លេះ
ដែលអ្ន កប្រដ លជាអាចទទួ លបាន។
អ្ន កក៏អាចបប្រើប្បាស់វាបែើម្បីដសវ ងរកបសវាកម្ម នានាដែលបៅជិត្អ្ន កបានសងដែរ។ សូ ម្បប្ជើសបរ ើសរែា ឬដែន
ែី រនាារ់ម្កបប្ជើសបរ ើស ប្រួ សារ និងអ្ំរី ិងាកនុងប្រួ សារ។ សូ ម្ចូ លបៅ
servicesaustralia.gov.au/paymentfinder សប្ារ់រ័ត្៌ានរដនថ ម្បទៀត្ជាភាសាអ្ង់បរល ស។

3. តរើមានអន ក្ណាតសេងតទ្ៀរទាក្់ទ្ងជាមួ យតយើងក្នុងនាមអន ក្ដែរឬតទ្?
បយើងអាចជួ យអ្ន ករញ្ច រ់ការចត្់ដចងបាន ប្រសិនបរើអ្នកណាានក់បសេងបទៀត្៖
•

ានការអ្នុញ្ញាត្ត ិឱ្យទាក់ទងជាម្ួ យ Centrelink, Medicare ឬ Child Support កនុងនាម្ខ្ល ួនអ្ន ក

•

កំរុងទទួ លបាន និងបប្រើប្បាស់ការរង់ប្បាក់ Centrelink ររស់អ្នក។

បយើងនឹងប្បារ់ឱ្យអ្ន កែឹង ប្រសិនបរើបយើងប្ត្ូវការប្បារ់ភារីបសេងបទៀត្អ្ំរីការផ្ទលស់រដ ូរ។
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4. តរើអនក្ ឬក្ូ នៗរបស់អនក្មាន My Health Record ដែរឬតទ្?
My Health Record ររស់អ្នក ឬកូ នររស់អ្នកអាចានរ័ត្៌ានទំនាក់ទំនងែូ ចជាអាសយដ្ឋានររស់អ្នក
ជាបែើម្។
ប្រសិនបរើការប្វ ែ
ើ ូ ចបនេះអាចប្វ ើឱ្យប្រួ សារររស់អ្នកានហានិភ័យ សូ ម្បៅទូ រសរា បៅដខ្េទូ រសរា ជំនួយ My
Health Record តាម្បលខ្ 1800 723 471 និងបប្ជើសបរ ើស ជតត្មើសទ្ី 1។

5. តរើអនក្មានលក្ខ ខ្ណឌរត្មូវណាមួ យដែលអន ក្ត្រូវការតែើមបីបំតពញតាម
តែើមបីទ្ទ្ួ លានការបង់ត្ាក្់ Centrelink ដែរឬតទ្?
អ្ន កអាចប្ត្ូវការរំបរញបៅតាម្លកខ ខ្ណឌត្ប្ម្ូវនានាកនុងការចូ លរ ួម្ ឬលកខ ខ្ណឌត្ប្ម្ូវកនុកនុងកាត្រវ កិចចបៅ
វ ញញបៅម្ក បែើម្បីទទួ លបានការរង់ប្បាក់ Centrelink ។
សូ ម្និយាយម្កកាន់បយើង ឬអ្ន កសដ ល់បសវារររស់អ្នក ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនអាច៖
•

ចូ លរ ួម្តាម្ការណាត្់ជួរបាន

•

រំបរញបៅតាម្លកខ ខ្ណឌត្ប្ម្ូវកនុងការចូ លរ ួម្ ឬលកខ ខ្ណឌត្ប្ម្ូវកនុកនុងកាត្រវ កិចចបៅវ ញញបៅម្ក។

6. តរើអនក្ានត្វ ើបចចុបបនន ភាពព័រ៌មានលមអ ិរផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់អនក្ជាមួ យ
តយើងដែរឬតទ្?
ជាដសន កននការបរៀរចំដសនការសុវត្ថ ិភារររស់អ្នក សូ ម្ប្វ ើរចចុរបនន ភាររ័ត្៌ានលម្អ ិត្ផ្ទាល់ខ្ល ួនររស់អ្នក
ជាម្ួ យ Child Support, Centrelink និង Medicare។ ការប្វ ើរចចុរបនន ភារបនេះអាចជាការប្វ ើរចចុរបនន ភារ
បលើអាសយដ្ឋាននប្រសណីយ៍ ឬបលខ្ទូ រសរា ថ្មី។
ការប្វ ើបនេះរឺបែើម្បីធានាថាានដត្អ្ន ករុបណា
ណ េះ ដែលទទួ លបានការរង់ប្បាក់ និងការប្វ ើទំនាក់ទំនងរី
បយើង។

7. តរើអនក្ត្រូវការផ្ទលស់បដ ូរពាក្យសមាារ់ណាមួ យរបស់អនក្ដែរឬតទ្?
ប្រសិនបរើានអ្ន កណាានក់បសេងបទៀត្ានការចូ លបប្រើប្បាស់រណនីបៅបលើអ្ុីន្ឺណិត្ ឬរណនី myGov
ររស់អ្នក បនាេះអ្ន កផ្ទលស់រដ ូរពាកយសាាត្់ររស់អ្នកបៅបរលណាក៏បាន។
ប្រសិនបរើអ្នកានការប្រួ យបារម្ភ អ្ំរីសុវត្ថ ិភារននកំណត្់ប្តាររស់អ្នក សូ ម្ប្បារ់បយើងឱ្យែឹង។ ឧទា រណ៍
ប្រសិនបរើអ្នករិត្ថាានអ្ន កណាានក់បានចូ លបប្រើប្បាស់រណនី myGov ររស់អ្នក សូ ម្ទូ រសរា បៅ
ការ ញយាល័យជំនួយ myGov តាម្បលខ្ 132 307 សប្ារ់ជំនួយជាភាសាអ្ង់បរល ស។

8. តរើអនក្ត្រូវការតសារខ្ល ួនអន ក្ផ្ទាល់តៅការ Medicare មួ យតទ្ៀរដែរឬតទ្?
អ្ន កអាចបសា របៅកាត្ Medicare ថ្ម ី ប្រសិនបរើវាបៅដត្ម្ិនានសុវត្ថ ិភារបៅបលើកាត្ម្ុន។
បែើម្បីប្វ ើែូចបនេះ សូ ម្បៅទូ រសរា បៅ Medicare តាម្បលខ្ 132 011 ប ើយប្បារ់បយើងនូ វអ្វ ីដែលអ្ន កចង់ប្វ ើ
ជាភាសាអ្ង់បរល ស។ បយើងនឹងដណនាំអ្នកបៅជំហានរនាារ់បទៀត្។

9. តរើអនក្មានការចូ លតត្បើត្ាស់រណនី្នាគារដែលមានសុវរថ ិភាពក្នុង
នាមត្មះរបស់អនក្ផ្ទាល់ដែរឬតទ្?
ជាដសន កននការបរៀរចំដសនការសុវត្ថ ិភារររស់អ្នក អ្ន កអាចានការចូ លបប្រើប្បាស់បៅកាន់រណនី្នាគារ
បដ្ឋយសុវត្ថ ិភារ កនុងនាម្ជាប្មេះររស់អ្នកដត្រុបណា
ណ េះ។
ប្រសិនបរើអ្នកចង់បសញើការរង់ប្បាក់ររស់អ្នកបៅកាន់រណនីបនាេះ អ្ន កនឹងប្ត្ូវការផ្ទលស់រដ ូររ័ត្៌ានលម្អ ិត្
រណនី្នាគារររស់អ្នក។ សូ ម្ចំថា អ្ន កនឹងប្ត្ូវការប្វ ើែូចបនេះដ្ឋច់បដ្ឋយដែកសប្ារ់ Centrelink,
Medicare និង Child Support ។

PAGE 2 OF 7

Services Australia

KHMER

10. តរើអនក្ត្រូវការជំនួយតែើមបីយល់ែឹងអំពីព័រ៌មានរបស់តយើងដែរឬតទ្?
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវកាបរជំនួយបែើម្បីយល់ែឹងអ្ំរកា
ី ររង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ម នានាររស់បយើង ានជបប្ម្ើស
នានាអាចរកបាន។ ឧទា រណ៍ បយើងអាចជួ យប្រសិនបរើ៖
•

អ្ន កានរញ្ញាកនុងការសាដរ់ ឬការនិយាយ

•

អ្ន កប្ត្ូវការនិយាយបៅកាន់អ្នកណាានក់ជាភាសាររស់អ្នក

•

អ្ន ក ឬអ្ន កណាានក់ដែលសថ ត្
ិ បៅបប្កាម្ការដថ្ទា ំររស់អ្នកានរិការភារ ជំងឺ ឬររួ ស។

បែើម្បីនិយាយម្កកាន់បយើងជាភាសាររស់អ្នក សូ ម្បៅទូ រសរា បៅ៖
•

បលខ្ 131 202 អ្ំរកា
ី ររង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ម ររស់ Centrelink

•

បសវា Translating and Interpreting Service (TIS National) តាម្បលខ្ 131 450 អ្ំរី Medicare ឬ
ការរង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ម Child Support ។

សូ ម្ចូ លបៅ servicesaustralia.gov.au/accessibility សប្ារ់រ័ត្ា
៌ នរដនថ ម្ជាភាសាអ្ង់បរល ស។
អ្ន កក៏អាចរកបម្ើលរ័ត្៌ានជាភាសាររស់អ្នកបៅឯ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

11. តរើអនក្មានក្រណី child support បចចុបបនន ឬត្រូវការដាក្់ពាក្យសុំ
child support សត្មាប់ Family Tax Benefitដែរឬតទ្?
សូ ម្បៅទូ រសរា បៅ Child Support តាម្បលខ្ 131 272 សប្ារ់រ័ត្ា
៌ នជាភាសាអ្ង់បរល ស ប្រសិនបរើអ្នក
ានការប្រួ យបារម្ភ អ្ំរី៖
•

ការដសវ ងរក child support រីអ្ត្ីត្នែរូ ររស់អ្នក

•

បយើងទាក់ទងបៅអ្ត្ីត្នែរូ ររស់អ្នក។

12. តរើមានអាជីវក្មម តសេងតទ្ៀរដែលអន ក្ត្រូវការតែើមបីនិយាយមក្តយើង
ដែរឬតទ្?
អ្ន កអាចនិយាយម្កកាន់បយើង ប្រសិនបរើអ្នកានសំណួរអ្ំរី៖
•

ការរង់ប្បាក់ ឬរំណុល Centrelink ការរង់ប្បាក់ ឬរំណុល

•

ការរង់ប្បាក់ ឬែំបណើរការ Medicare

•

ការវាយត្នម្ល ឬរំណុល Child Support

•

សុវត្ថ ិភារននកំណត្់ប្តា Child Support, Centrelink ឬ Medicare ររស់អ្នក។

សូ ម្ចូ លបៅ servicesaustralia.gov.au/contact សប្ារ់រ័ត្៌ានរដនថ ម្ជាភាសាអ្ង់បរល ស។

13. តរើខ្្ុំអាចរក្តសវាជំនួយ និងឧបក្រណ៍តសេងតទ្ៀរតៅទ្ីណា?
រុរគលិកសងគ ម្កិចចររស់បយើងសដ ល់ជូនការរិបប្គាេះបយារល់បដ្ឋយឥត្រិត្នថ្ល និងសាាត្់។ រួ កបរអាចរញ្ជន
ូ
អ្ន ករនត បៅបសវាកម្ម បសេងបទៀត្ដែលអាចជួ យអ្ន កបាន។ សូ ម្បៅទូ រសរា តាម្ដខ្េទូ រសរា Employment
Services ររស់បយើងតាម្បលខ្ 132 850 ប ើយបសន ើសរ
ុំ ុរគលិកសងគ ម្កិចចានក់។ សូ ម្ប្បារ់ឱ្យបយើងែឹង
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់ាត្់។ បយើងនឹងចត្់ដចងរកអ្ន ករកដប្រានក់សប្ារ់អ្នកបដ្ឋយឥត្
រិត្នថ្ល ។
ានអ្ងគ ការបសេងបទៀត្បែើម្បីជួយអ្ន ក។ អ្ន កអាចរកបម្ើលរញ្ជ ីជាភាសាអ្ង់បរល សបៅឯ
servicesaustralia.gov.au/domesticviolence
1800RESPECT (1800 737 732) ាន 24 បាង, ដខ្េទូ រសរា ជំនួយាន 7 នថ្ា កនុងម្ួ យសបាដ ៍ និង ‘ដសវ ង
រកម្ុខ្ងារបសវាកម្ម នានាបៅកនុងត្ំរន់ររស់អ្នក’ ។
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Ask Izzy រឺជារញ្ជ បី ្មេះសប្ារ់ជួយអ្ន កកនុងការដសវ ងរកបសវាកម្ម នានាបៅកនុងត្ំរន់ររស់អ្នក។ សូ ម្ចូ ល
បៅ askizzy.org.au
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Family and domestic violence checklist
If you are concerned about your or your family’s safety, we can help. Here are some things to keep
in mind if you contact Child Support, Centrelink or Medicare.

1. Do you have access to personal identity documents?
We may ask for personal identity documents for you and your children. This could include
documents like these:
•

driver licence

•

birth certificate

•

visa details

•

passport.

If you do not have access to them, we can still help you. Contact us and we will work with you to
find other options.

2. Do you know what payments you can get?
Use our Payment and Service Finder to see what payments and services you may be able to get.
You can also use it to find services near you. Select your state or territory, then family and
domestic violence. Go to servicesaustralia.gov.au/paymentfinder for more information in
English.

3. Does someone else deal with us on your behalf?
We can help you end an arrangement if someone else:
•

has permission to deal with Centrelink, Medicare or Child Support on your behalf

•

is getting and using your Centrelink payment.

We will let you know if we need to tell the other party about the change.

4. Do you or your children have a My Health Record?
Your or your child’s My Health Record can contain contact information such as your address.

14919.2010
PAGE 5 OF 7

ENGLISH

If this could put your family at risk, call the My Health Record Help line on 1800 723 471 and select
option 1.

5. Do you have any requirements you need to meet to get your
Centrelink payment?
You may need to meet participation or mutual obligation requirements to get a Centrelink payment.
Talk to us, or your provider, if you cannot:
•

attend an appointment

•

meet your participation or mutual obligation requirements.

6. Have you updated your personal details with us?
As part of your safety planning, update your personal details with Child Support, Centrelink and
Medicare. This could be a new postal address or phone number.
This is to make sure only you get payments and correspondence from us.

7. Do you need to change any of your passwords?
If someone else has access to your online or myGov accounts, you can change your passwords at
any time.
If you are concerned about the security of your records, let us know. For example, if you think
someone has accessed your myGov account, call the myGov help desk on 132 307 for help in
English.

8. Do you need to transfer yourself to another Medicare card?
You can transfer to a new Medicare card if it is unsafe to remain on a previous card.
To do this, call Medicare on 132 011 and tell us what you want to do in English. We will direct you
to the next step.

9. Do you have secure access to a bank account in your own
name?
As part of your safety planning, you may have secure access to a bank account in your name only.
If you would like us to send your payments to that account, you will need to change your bank
account details. Remember, you will need to do this separately for Centrelink, Medicare and Child
Support.

10. Do you need help to understand our information?
If you need help to understand information about our payments and services, there are options
available. For example, we can help if:
•

you have a hearing or speech impairment

•

you need to talk to someone in your language

•

you or someone in your care have a disability, illness or injury.

To speak to us in your language, call:
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•

131 202 about Centrelink payments and services

•

the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 about Medicare or Child
Support payments and services.

Go to servicesaustralia.gov.au/accessibility for more information in English.
You can also find information in your language at servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

11. Do you have a current child support case or need to apply
for child support for your Family Tax Benefit?
Call Child Support on 131 272 for information in English if you are concerned about:
•

seeking child support from your ex-partner

•

us contacting your ex-partner.

12. Is there other business you need to talk to us about?
You can talk to us if you have questions about:
•

Centrelink payments or debt

•

Medicare payments or processes

•

Child Support assessments or debt

•

the security of your Child Support, Centrelink or Medicare records.

Go to servicesaustralia.gov.au/contact for more information in English.

13. Where can I find other support services and tools?
Our social workers provide free, confidential counselling. They can refer you to other services that
might help. Call our Employment Services line on 132 850 and ask to speak to a social worker. Let
us know if you need an interpreter. We will arrange one for free.
There are other organisations to help you. You can find a list in English at
servicesaustralia.gov.au/domesticviolence
1800RESPECT (1800 737 732) has a 24 hour, 7 day a week helpline and ‘Find services in your
area’ function.
Ask Izzy is a directory to help you find services in your area. Go to askizzy.org.au
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