BURMESE

မိ သ ားစု နှ င့်် အိ မ်တွင်ား အကြမ်ားဖြ်မှုနှင့််ပတ်သြ်သည့််
စစ်ဆ ားရမည့််စ ရင်ား
သင် သငို့ ်လုံ ြုံ ခ ြုံ ရရေး သိုံ ို့မဟုံ တ် သငို့ ် မိ သ ေးစုံ လြုံုံ ခ ြုံ ရရေးကိုံ စိုံ ေးရိ မ်ပူပန်ရနလျှင် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ကူ ညီ ရပေးနိုံ င်သည်။ အကယ်၍ သင်
Child Support, Centrelink သိုံ ို့မဟုံ တ် Medicare ကိုံ ဆက်သွယ်လျှင် သတိ ထ ေးရမညို့် အရ အ ိ ို့ရိ သည်။

1. မည်သူမည်ဝါဖဖစ်ဆကြ င်ား ြို ယ်ပိုင် စ ရွ ြ်စ တမ်ား သင့််တွင် ရှိပါသလ ား။
သင်နငို့ ် သငို့ ်ကရလေးမ ေးအတွ က် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ရ က င်ေး ကိုံ ယ်ပိုံင် စ ရွက်စ တမ်ေးမ ေးကိုံ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ရတ င်ေးနိုံ င်သည်။
ဤစ ရွက်စ တမ်ေးမ ေးမ •

ယ ဥ်ရမ င်ေးလိုံ င်စင်

•

ရမွ ေးစ ရင်ေး

•

ဗီ ဇ အ က်အလက်မ ေး

•

နိုံ င်ငြုံကူ ေးလက်မတ်။

အကယ်၍ သငို့ ်တွင် အဆိုံ ပါ စ ရွက်စ တမ်ေးမ ေး မရိ လျှင် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ သငို့ ်အ ေး ကူ ညီ ရပေးနိုံ င်ရသေးသည်။ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ကိုံ
ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ရန က်တစ်နည်ေးရ ရန် သင်နငို့ ်အတူ လုံ ပ်ပါမည်။

2. မည်သည့်် ဆ

ြ်ပ့် ဆကြားဆငွ သင် ရနို င်သည်ြို သင် သိ ပါသလ ား။

သင် မည်သညို့် ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ မ ေးနငို့ ် ဝန်ရဆ င်မှုမ ေး ရနိုံ င်သည်ကိုံ သိ ရိ ရန် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ၏ Payment and Service
Finder ကိုံ သြုံုံ ေးပါ။
သင် ၎င်ေးကိုံ သငို့ ်အနီေးရိ ဝန်ရဆ င်မှုမ ေးကိုံ ရ ရန်လည်ေး သြုံုံ ေးနိုံ င်သည်။ သငို့ ် ဖပည်နယ် သိုံ ို့မဟုံ တ် အုံပ် ပ် ြုံ နယ်ရဖမကိုံ
ရရွေးပါ၊ ယင်ေးရန က် မိ သ ေးစုံ နငို့ ် အိ မ်တွင်ေး အ ကမ်ေးြက်မှုကိုံ ရရွေးပါ။ အင်္ဂလိ ပ်ဘ သ ဖြငို့ ် ပိုံ မိုံ သိ ရိ လိုံရသ
အ က်အလက်မ ေးကိုံ servicesaustralia.gov.au/paymentfinder တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။

3. သင့်် ြို ယ်စ

ား တစ်စု တစ်ဆယ ြ်ြ ြျွန်ု ပ်တို့်နှင့်် ဆဖပ

ို

ြ်သွယ်သလ ား။

အစီ အမြုံ လုံ ပ်ထ ေးဖ င်ေးကိုံ အဆြုံုံ ေးသတ်ရန် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ သငို့ ်အ ေး ကူ ညီ ရပေးနိုံ င်သည် အကယ်၍ တစ်စုံ ြုံ တစ်ရယ က်က-
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•

သငို့ ်ကိုံယ်စ ေး Centrelink, Medicare သိုံ ို့မဟုံ တ် Child Support တိုံ ို့နငို့ ် ဆက်သွယ်ရဖပ ဆိုံ ရန် ွ ငို့်ခပ က်ရိ လျှင်

•

သငို့ ် Centrelink ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ ကိုံ ရရနပပီ ေး သြုံုံ ေးရနလျှင် ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ ကျွန်ုံပ်တိုံို့ အဆိုံ ပါ တစ်ဖ ေးလူ ကိုံ ရဖပ င်ေးလဲ က်အရ က င်ေး ရဖပ ရန်လိုံအပ်လျှင် ကျွန်ုံပ်တိုံို့ သငို့ ်အ ေး
ရဖပ ပါမည်။

4.

သင် သို ့်မဟု တ် သင့်် ြဆလားမ ားတွ င် My Health Record ရှိပါသလ ား။

သင် သိုံ ို့မဟုံ တ် သငို့ ်ကရလေးမ ေး၏ My Health Record တွ င် သငို့ ်လိပ်စ ကဲို့ သိုံ ို့ ဆက်သွယ်ရမညို့် အ က်အလက်မ ေး
ရိ နိုံင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်ေးအ က်အလက်ရ က ငို့ ် သငို့ ်မိသ ေးစုံ တွ င် အန တရ ယ်ရိ လျှင် My Health Record အကူ အညီ ြုံန်ေးလိုံ င်ေးကိုံ
1800 723 471 ဖြငို့ ်ရ ေါ်ပပီ ေး option 1 ကိုံ ရရွေးပါ။

5. Centrelink ဆ

ြ်ပ့် ဆကြားဆငွ ရရန် သတ်မှတ်ခ ြ်မ ားနှ င့်် သင် ြို ြ်ညီသလ ား။

သင် Centrelink ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ ရရန် ပါဝင်လုံပ်ရမညို့် သိုံ ို့မဟုံ တ် နစ်ြက် တ ဝန် ြုံ မှု သတ်မတ် က်မ ေးနငို့ ်
ကိုံ က်ညီရန် လိုံ အပ်သည်။
ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ နငို့ ် သိုံ ို့မဟုံ တ် သင်၏ ဝန်ရဆ င်ဌ နနငို့ ် ရဖပ ဆိုံ ပါ အကယ်၍ သင်-

6.

•

ရက် ိန်ေးကိုံ မတက်ရရ က်နိုံင်လျှင်

•

သငို့ ် လုံ ပ်ရမညို့်လုံပ်စရ ကိုံ မလုံ ပ်နိုံင်လျှင် သိုံ ို့မဟုံ တ် နစ်ြက် တ ဝန် ြုံ မှု သတ်မတ် က်မ ေးနငို့ ် မကိုံ က်ညီနိုံင်လျှင်
ဖြစ်သည်။

သင့်် လြ်ရှိဖဖစ်ဆသ ြို ယ်ပိုင် အခ ြ်အလြ်မ ားြို ြျွန်ု ပ်တို့်အ ား ဆပားပပီ ားပပီ လ ား။

သငို့ ် လြုံုံ ခ ြုံ ရရေး အစီ အစဥ် ရရေးဆွဲ ရရေး၏ အစိ တ်အပိုံ င်ေးအဖြစ် သငို့ ် လက်ရိ ဖြစ်ရသ ကိုံ ယ်ပိုံင် အ က်အလက်မ ေးကိုံ Child
Support, Centrelink နငို့ ် Medicare သိုံ ို့ ရပေးပါ။ ၎င်ေးတိုံ ို့မ စ ပိုံ ို့လိပ်စ အသစ် သိုံ ို့မဟုံ တ် ြုံန်ေးနြုံ ပါတ် အသစ်
တိုံ ို့ဖြစ်နိုံင်သည်။
ဤသိုံ ို့ဖြငို့ ် သင်သ ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ မ ေးနငို့ ် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ထြုံမ စ မ ေးကိုံ ရရစမည်ဖြစ်သည်။

7.

သင့်် လ ိ ့်ဝှြ်စြ ားလု ားမ ားအနြ် တစ်ခုခု ြို ဆဖပ င်ားရန် လို ပါသလ ား။

အကယ်၍ တစ်စုံ ြုံ တစ်ရယ က်က သငို့ ် အွ န်လိုံင်ေး သိုံ ို့မဟုံ တ် myGov စ ရင်ေးမ ေးကိုံ ဝင်နိုံင်လျှင် သင် အ ိန်မရရွေး သငို့ ်
လျှိ ို့ဝက်စက ေးလြုံုံ ေးမ ေး (passwords) ကိုံ ရဖပ င်ေးလိုံ က်နိုံင်သည်။
အကယ်၍ သင် သငို့ ်မတ်တမ်ေးမ ေး၏ လြုံုံ ခ ြုံ ရရေးကိုံ စိုံ ေးရိ မ်ပူပန်လျှင် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ အ ေး အသိ ရပေးပါ။ ဥပမ ၊ အကယ်၍
တစ်စုံ ြုံ တစ်ရယ က်က သငို့ ် myGov စ ရင်ေးကိုံ ဝင် ဲို့ သည်ဟုံ ထင်ဖမင်လျှင် myGov အကူ အညီ ြုံန်ေးလိုံ င်ေး 132 307 ကိုံ
အင်္ဂလိ ပ်စက ေးဖြငို့ ် အကူ အညီ အတွ က် ဆက်ပါ။

8. သင် Medicare ြတ် ဆန ြ်တစ်ခုြို ဆဖပ င်ားရန်လိုပါသလ ား။
သင် Medicare ကတ် အသစ်သို့ိုံ ရဖပ င်ေးနိုံ င်သည် အကယ်၍ ယ င် ကတ်တွင် မလြုံုံ ခ ြုံ လျှင် ဖြစ်သည်။
ဤသိုံ ို့လုံပ်ရန် Medicare ကိုံ ြုံန်ေး 132 011 ဖြငို့ ်ရ ေါ်ပပီ ေး အင်္ဂလိ ပ်စက ေးဖြငို့ ် သင် ဘ လုံ ပ် င်ရ က င်ေး ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ အ ေး
ရဖပ ပါ။ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ရန က်ထပ်အဆငို့ ်ကိုံ သငို့ ်အ ေး ညွှ န် က ေးပါမည်။
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9.

သင့််ြိုယ်ပိုင်န မည်ဖဖင့်် ဘဏ်စ ရင်ားြို သင် လု လု ခခခခ သု ား၍ရပါသလ ား။

သငို့ ် လြုံုံ ခ ြုံ ရရေး အစီ အစဥ် ရရေးဆွဲ ဖ င်ေး၏ အစိ တ်အပိုံ င်ေးအဖြစ် သင် သငို့ ်န မည်တစ် ုံ တည်ေးဖြငို့ ် ဘဏ်စ ရင်ေးကိုံ လြုံုံ လြုံုံ ခ ြုံ ခ ြုံ
သြုံုံ ေး၍ရနိုံ င်ပါသည်။
အကယ်၍ သင် သငို့ ် ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ မ ေးကိုံ အဆိုံ ပါ ဘဏ်စ ရင်ေးသိုံ ို့ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ထညို့်ရပေးရစလိုံ လျှင် သင်
သငို့ ်ဘဏ်စ ရင်ေး အ က်အလက်မ ေးကိုံ ရဖပ င်ေးရန်လိုံမည်။ သင် ဤကိ စစကိုံ Centrelink, Medicare နငို့ ် Child Support
အတွ က် သီ ေးဖ ေးစီ လုံ ပ်ရန်လိုံသည်။

10.

ြျွန်ု ပ်တို့်၏ သတင်ားအခ ြ်အလြ်မ ားြို န ားလည်ရန် သင် အြူ အညီ လိုသလ ား။

ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ၏ ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွမ ေးနငို့ ် ဝန်ရဆ င်မှုမ ေးနငို့ ်ပတ်သက်သညို့် အ က်အလက်မ ေးကိုံ န ေးလည်ရန် သင်
အကူ အညီ လိုံလျှင် နည်ေးလမ်ေးမ ေး ရရိ နိုံင်သည်။ ဥပမ ၊ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ကူ ညီ ရပေးနိုံ င်သည် အကယ်၍•

သငို့ ်တွင် န ေးအ က ေး သိုံ ို့မဟုံ တ် နှု တ်ရဖပ

•

သငို့ ် ဘ သ စက ေးဖြငို့ ် တစ်စုံ ြုံ တစ်ရယ က်နငို့ ် သင် စက ေးရဖပ လိုံ လျှင်

•

သင် သိုံ ို့မဟုံ တ် သငို့ ်ရစ ငို့ ်ရရ က်မှုရအ က်ရိ တစ်စုံ ြုံ တစ်ရယ က်တွင် မသန်မစွ မ်ေးဖြစ်မှု၊ န မက န်ေးမှု သိုံ ို့မဟုံ တ်
ထိ ိုံ က်ဒဏ်ရ ရိ လျှင် တိုံ ို့ဖြစ်သည်။

ျွတ်ယွင်ေး က် ရိ လျှင်

သငို့ ်ဘ သ စက ေးဖြငို့ ် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ အ ေး စက ေးရဖပ ရန်အတွ က် ြုံန်ေးဆက်ပါ•

131 202 Centrelink ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ မ ေးနငို့ ် ဝန်ရဆ င်မှုမ ေး အရ က င်ေးအတွ က် ရ ေါ်ပါ

•

Translating and Interpreting Service (TIS National) ကိုံ 131 450 ဖြငို့ ် Medicare သိုံ ို့မဟုံ တ် Child
Support ရငွမ ေးနငို့ ် ဝန်ရဆ င်မှုမ ေးအရ က င်ေးအတွ က် ရ ေါ်ပါ။

အင်္ဂလိ ပ်စ ဖြငို့ ် ပိုံ မိုံ ရသ သတင်ေးအ က်အလက်မ ေးကိုံ servicesaustralia.gov.au/accessibility တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။
သင် သငို့ ်ဘ သ စက ေးဖြငို့ ် သတင်ေးအ က်အလက်မ ေးကိုံ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage တွ င်လည်ေး
ရတွ ို့နိုံ င်သည်။

11.

သင့််တွင် လြ်ရှိ child support အမှု ရှိဆနသလ ား သို ့်မဟု တ် Family Tax Benefit အတွ ြ်
child support ြို ဆလ ြ်ရန် လို သလ ား။

အကယ်၍ သင် ရအ က်ပါတိုံ ို့အတွ က် စိုံ ေးရိ မ်ရနလျှင် အင်္ဂလိ ပ်ဘ သ စက ေးဖြငို့ ် သတင်ေးအ က်အလက်အတွ က် Child
Support ကိုံ ြုံန်ေး 131 272 ဖြငို့ ် ဆက်ပါ•

သငို့ ် ယ င် ကင်ရြ ်ြက်ထြုံမ child support ရတ င်ေး ြုံ ဖ င်ေး

•

သငို့ ် ယ င် ကင်ရြ ်ြက်ကိုံ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ဆက်သွယ်ဖ င်ေး တိုံ ို့ဖြစ်သည်။

12.

သင် ြျွန်ု ပ်တို့်နှင့်် ဆဖပ

ို ရန် လို သည့်် အဖခ ားြိ စစ ရှိပါသလ ား။

သင် ရအ က်ပါကိ စစနငို့ ်ပတ်သက်ပပီ ေး သငို့ ်တွင် ရမေးရန်ရမေး ွ န်ေးမ ေး ရိ လျှင် သင် ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ နငို့ ် စက ေးရဖပ ဆိုံ နိုံ င်သည်•

Centrelink ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွ သိုံ ို့မဟုံ တ် ရ ကေးပမီ

•

Medicare ရထ က်ပို့ြုံ ရ ကေးရငွမ ေး သိုံ ို့မဟုံ တ် လုံ ပ်ငန်ေးဖြစ်စဥ်မ ေး

•

Child Support စိ စစ်မှုမ ေး သိုံ ို့မဟုံ တ် ရ ကေးပမီ

PAGE 3 OF 7

Services Australia

BURMESE

•

သငို့ ် Child Support, Centrelink သိုံ ို့မဟုံ တ် Medicare မတ်တမ်ေးမ ေး၏ လြုံုံ ခ ြုံ ရရေး တိုံ ို့ဖြစ်သည်။

အင်္ဂလိ ပ်ဘ သ ဖြငို့ ် ပိုံ မိုံ သိ ရိ လိုံရသ အ က်အလက်မ ေး servicesaustralia.gov.au/contact တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။

13.

ြျွန်ု ပ် အဖခ ား ပ့် ပို ား ဝန်ဆ

င်ဌ နမ ားနှ င့်် ပ့် ပို ားနည်ားမ ားြို မည်သည့််ဆနရ တွ င် ရှ နို င်သလဲ။

ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ၏ လူ မှု ရရေးဆိုံ င်ရ ဝန်ထမ်ေးသည် အ မဲို့ လျှိ ဝ
ို့ က် နစ်သိမို့်ရဆွ ေးရနွေးမှု ကိုံ လုံ ပ်ရပေးသည်။ သူ တိုံ ို့သည် သငို့ ်အ ေး
အရထ က်အကူ ခပနိုံ င်သညို့် အဖ ေး ဝန်ရဆ င်ဌ နမ ေးသိုံ ို့ လွှဲ ပိုံို့ရပေးနိုံ င်သည်။ ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ ၏ Employment Services လိုံ င်ေးကိုံ
ြုံန်ေး 132 850 ဖြငို့ ်ရ ေါ်ပပီ ေး လူ မှု ရရေးဆိုံ င်ရ ဝန်ထမ်ေးနငို့ ် စက ေးရဖပ ဆိုံ ရန် ရမေးပါ။ အကယ်၍ သင် စက ေးဖပန် လိုံ အပ်လျှင်
ကျွန်ုံပ်တို့ိုံ အ ေး အသိ ရပေးပါ။ ကျွန်ုံပ်တိုံို့ စက ေးဖပန်တစ်ဦေးကိုံ အ မဲို့ စီ စဥ်ရပေးပါမည်။
သငို့ ်အ ေး ကူ ညီ ရန် အဖ ေး အြွဲ ို့အစည်ေးမ ေး ရိ ပါသည်။ ၎င််းအဖ ွဲ့အစည််းစ ရင်ေးတစ် ုံ ကိုံ သင် အင်္ဂလိ ပ်စ ဖြငို့ ်
servicesaustralia.gov.au/domesticviolence တွ င်ရတွ ို့နိုံ င်သည်။
1800RESPECT (1800 737 732) တွ င် အကူ အညီ လိုံင်ေးကိုံ တစ်ရက် ၂၄ န ရီ တစ်ပတ် ၇ ရက် ရိ ပပီ ေး ‘သငို့ ်ရနရ အနီေးရိ
ဝန်ရဆ င်ဌ နမ ေးကိုံ ရ ပါ’ ရိ ပါသည်။
Ask Izzy မ သငို့ ်ရနရ ရိ ဝန်ရဆ င်ဌ နမ ေးကိုံ ရ ရန် ကူ ညီ ရပေးသညို့် လမ်ေးညွှ န်တစ် ုံ ဖြစ်သည်။ askizzy.org.au
တွ င် ကညို့်ပါ။
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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
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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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