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ការធ្វ ើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួ លធ ើម្បីរាយការណ៍ស្ាក់ចំណូល
ការងារ
ធយើងានតកលម្អ រធបៀបត លអ្ន ករាយការណ៍ស្ាក់ចំណូលការងាររបរ់
អ្ន ក។
ជធស្ម្ើរធរវាធ្វ ើធោយខ្ល ួនឯងរបរ់ធយើងគឺជារធបៀបងាយ និងស្រួ លម្ួ យធ ើម្បីរាយការណ៍។
អ្ន កនឹងទទួ លានការរម្ល ក
ឹ រាយការណ៍ តាម្រយៈជធស្ម្ើររបរ់អ្នកតាម្ SMS តាម្អ្ីតម្ល
ឬតាម្លិខ្ិែធលើអ្ីន្ឺណែ
ិ ។
យយើងបានយ្វ ឱ្
ើ យការរាយការណ៍មានលក្ខ ណៈសាមញ្ញ ។ អ្ន ក្ត្រូវការរាយការណ៍ត្បាក្់ចំណូលការងារសរុប
ដែលអ្ន ក្ត្រូវបានបង់ឱ្យយៅក្នុងរយៈយេលរាយការណ៍របស់អ្នក្។ ត្បាក្់ចំណូលការងារសរុប របស់អ្នក្
គឺជាចំនួនត្បាក្់ដែលនិយោជក្របស់អ្នក្បង់ឱ្យអ្ន ក្យៅមុនយេលបង់េនធ និងការការ់យសេងយ ៀរ។
អ្ន ក្អាចរក្យ ើញត្បាក្់ចណ
ំ ូ លយនេះយៅយលើត្ក្ដាសបង់ត្បាក្់របស់អ្នក្។
អ្ន ក្អាចរាយការណ៍ត្បាក្់ចំណូលរបស់អ្នក្ យដាយយត្បើត្បាស់ជយត្មើសយសវាយ្វ យើ ដាយខ្ល ួនឯង
ណាមួ យខាងយត្កាម។

ការរាយការណ៍ធៅធលើអ្ីន្ឺណិែ
ត្បសិនយបើអ្នក្មានគណនី Centrelink យៅយលើអ្ុីន្ឺណិររ ួចយ ើយ អ្ន ក្អាចចូ ល និងរាយការណ៍តាមរយៈ
my.gov.au
ត្បសិនយបើអ្នក្មិនមានគណនីយ

អ្ន ក្នឹងត្រូវការចុេះយ្មេះបយងក ើរគណនីមួយ។

សត្មាប់ជំនួយក្នុងការចុេះយ្មេះបយងក ើរគណនី ឬរាយការណ៍យៅយលើអ្ុីន្ឺណិរ សូ មយៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

ការរាយការណ៍ធោយធស្បើកម្ម វ ិ្ីឧបករណ៍ចល័ែ Express Plus
Centrelink
អ្ន ក្អាចរាយការណ៍ត្បាក្់ចំណូលរបស់អ្នក្ក្នុងយេលយ្វ ើែំយណើរ យដាយយត្បើក្មម វ ិ្ីឧបក្រណ៍ចល័រ Express Plus
Centrelink របស់យយើង។ អ្ន ក្អាចទាញយក្ក្មម វ ិ្ីយៅកាន់ឧបក្រណ៍ឆ្លាររបស់អ្នក្េី App Store ឬ Google
Play។
សត្មាប់ជំនួយក្នុងការយត្បើក្មម វ ិ្ីឧបក្រណ៍ចល័រ Express Plus Centrelink សូ មយៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

ការរាយការណ៍ធោយធស្បើស្ារ់ទូររព្ទ របរ់អ្នក
អ្ន ក្អាចរាយការណ៍យដាយយត្បើត្បាស់យសវាយ្វ ើយដាយខ្ល ួនឯងតាម ូ រសេទ ។ អ្ន ក្អាចយៅ ូ រសេទ យៅយលខ្
133 276 (13 EARN) យៅចយ្ាេះេីយមា៉ោង 8 ត្េឹក្ និងយមា៉ោង 5 ល្ងាច យៅក្នុងថ្ងារាយការណ៍ ជាត្បចំ របស់អ្នក្
យែើមបីរាយការណ៍ត្បាក្់ចំណូលរបស់អ្នក្ និងការផ្លាស់បដ ូរ្្ចំយ េះកាលៈយ សៈរបស់អ្នក្។
អ្ន ក្នឹងត្រូវការសដ ល់ Customer Access Number និង Personal Identification Number (PIN) របស់អ្នក្
យៅយេល អ្ន ក្យៅ ូ រសេទ ។ ត្បសិនយបើអ្នក្មិនមាន PIN 6-ខ្ទ ង់យ អ្ន ក្អាច ូ រសេទ យៅយលខ្ 136 240
យែើមបី ួ លបានវា។
ត្បសិនយបើយយើងយៅដរយសញឱ្
ើ យអ្ន ក្ជា ត្មង់រាយការណ៍ជាត្ក្ដាសតាមបយញ្ញ ើ អ្ន ក្អាចយត្ជើសយរ ើសយែើមបីរាយការណ៍
យដាយយត្បើយសវាយ្វ យើ ដាយខ្ល ួនឯងបាន។ អ្ន ក្អាចរាយការណ៍យៅយលើអ្ុីន្ឺណិរយៅតា មជឈមណឌលយសវាក្មម
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មួ យថ្នបណា
ដ មជឈមណឌលយសវាក្មម ្្របស់យយើងយដាយយត្បើសាានីយ៍យសវាយ្វ ើយដាយខ្ល ួនឯង ឬនិោយជាមួ យ
មន្តនរីយសវាក្មម ដែលអាចក្រ់ត្តា េ័រ៌មានរាយការណ៍ របស់អ្នក្បាន។

ធែើខ្្ញំនឹងទទួ លានការជូន ំណឹង និងការម្ល ឹកអ្ំព្ីការរាយការណ៍របរ់ខ្្ញំ
យ៉ាង ូ ចធម្េ ច?
អ្ន ក្នឹង ួ លបានការជូ នែំណឹង និងការមា ឹក្អ្ំេីការរាយការណ៍របស់ តាមរយៈជយត្មើសមួ យក្នុងចំយណាម
ជយត្មើស្្ ែូ ចខាងយត្កាម។
យសវាយ្វ យើ ដាយខ្ល ួនឯង
• ត្បសិនយបើអ្នក្យត្បើត្បាស់យសវាយ្វ ើយដាយខ្ល ួនឯង ែូ ចជា គណនី Centrelink យៅយលើអ្ុីន្ឺណិរ, Express
Plus Centrelink ក្មម វ ិ្ីឧបក្រណ៍ចល័រ ឬយសវាយ្វ ើយដាយខ្ល ួនឯងតាម ូ រសេទ យ្េះអ្ន ក្នឹង ួ លបាន
កាលបរ ិយចេ រាយការណ៍ប្ទប់ យៅយេលអ្ន ក្រាយការណ៍តាមរយបៀបយ្េះ។
លិខ្ិរតាមអ្ុីន្ឺណិរ
• ត្បសិនយបើអ្នក្បានចុេះយ្មេះយែើមបី ួ លបានលិខ្ិរ Centrelink យៅយលើអ្ុីន្ឺណិររបស់អ្នក្ យ្េះអ្ន ក្នឹង
ួ លបាន ការរមា ឹក្ និងការជូ នែំណឹងែថ្ យ ៀរទាក្់ ងនឹងការរាយការណ៍របស់អ្នក្ តាមរយៈយសវាក្មម
យនេះ។ ត្បសិនយបើអ្នក្ចង់ ួ លបានលិខ្ិរយៅយលើអ្ុីន្ឺណិរ យ្េះអ្ន ក្អាចចុេះយ្មេះយដាយចូ លយៅក្នុង
គណនី Centrelink យៅយលើអ្ុីន្ឺណិររបស់អ្នក្។
ការយសញើសារយអ្ឡិចត្រូនិក្
• ត្បសិនយបើអ្នក្បានជាវការយសញើសារយអ្ឡិចត្រូនិក្ យ្េះអ្ន ក្នឹង ួ លបានការរមា ឹក្ និងការជូ នែំណឹង
ទាក្់ ងនឹងការរាយការណ៍រប់អ្នក្ តាមរយៈអ្ុីដមល ឬ SMS ជាជាងតាមលិខ្ិរ។
លិខ្ិរយៅក្នុងសារបយងាហេះ
• អ្ន ក្នឹង ួ លបានការរមា ឹក្ និងការជូ នែំណឹងទាក្់ ងនឹងការរាយការណ៍របស់អ្នក្ តាមត្ក្ដាស
ត្បសិនយបើអ្នក្មិនរាយការណ៍តាមរយៈយសវាយ្វ ើយដាយខ្ល ួនឯង ឬមិនបានជាវតាមលិខ្ិរយៅយលើអ្ុីន្ឺណិរ
ឬការយសញើសារយអ្ឡិចត្រូនិក្យ ។

រស្ាប់ព្័ែ៌ានបតនែ ម្
• សូ មយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/incomereporting យែើមបីដសវ ងយល់បដនា មអ្ំេីការរាយការណ៍
ត្បាក្់ចំណូលការងាររបស់អ្នក្
• សូ មយៅ ូ រសេទ យៅដខ្េ ូ រសេទ បង់ត្បាក្់ជាត្បចំរបស់អ្នក្ និងត្បាប់យយើងឱ្យែឹងថាអ្ន ក្ត្រូវការ
អ្ន ក្បក្ដត្បផ្លទល់មារ់។ យយើងនឹងចរ់ដចងឱ្យមានអ្ន ក្បក្ដត្បផ្លទល់មារ់យដាយឥរគិរថ្ងា ។
សត្មាប់បញ្ជ ីថ្នយលខ្ ូ រសេទ របស់យយើង សូ មយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• យៅ ូ រសេទ យៅយលខ្ 131 202 យែើមបីនិោយជាមួ យយយើងជាភាសារបស់អ្នក្អ្ំេីការបង់ត្បាក្់
និងយសវាក្មម Centrelink ។
• យៅ ូ រសេទ យៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមយលខ្ 131 450
យែើមបីនិោយជាមួ យយយើង ជាភាសារបស់អ្នក្អ្ំេីការបង់ត្បាក្់ និងយសវាក្មម ទាក្់ ងនឹង Medicare និង
Child Support ។
• សូ មយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលអ្ន ក្អាចអាន សាដប់ ឬយមើល វ ើយែអ្ូ
ដែលមានេ័រ៌មានជាភាសារបស់អ្នក្។
• យៅ សេ្មជឈមណឌលយសវាក្មម ។

PAGE 2 OF 5

Services Australia

KHMER

ចំណំ៖ ការយៅ ូ រសេទ េយី លខ្ ូ រសេទ សទេះយៅកាន់យលខ្ ‘13’ េីក្ដនា ងណាមួ យយៅក្នុងត្បយ សអ្ូ ត្សារលី
ត្រូវបានគិរថ្ងា តាមអ្ត្តាយងរ។ អ្ត្តាយ្េះអាចដត្បត្បួ លេីរថ្មា ថ្នការយៅ ូ រសេទ យៅក្នុងរំបន់
យ ើយក្៏អាចដត្បត្បួ លរវាងអ្ន ក្សដ ល់យសវា ូ រសេទ ្្ សងដែរ។ ការយៅ ូ រសេទ យៅយលខ្ ‘1800’
េីយលខ្ ូ រសេទ សទេះរបស់អ្នក្គឺឥរគិរថ្ងា ។ ការយៅ ូ រសេទ េី ូ រសេទ សាធារណៈ និង ូ រសេទ ថ្ែ
អាចត្រូវបានគិរយមា៉ោង យ យ
ើ អាចគិរថ្ងាតាមអ្ត្តាកាន់ដរខ្ព ស់។

ការស្បការម្ិនទទួ លខ្រស្ែូវ
េ័រ៌មានដែលមានយៅក្នុងការយបាេះេុមពសាយយនេះមានយោលបំណងដរជាការដណ្ំចំយ េះការបង់ត្បាក្់
និងយសវាក្មម ្្ប៉ោយុ ណា
ណ េះ។ ជាការ ួ លខ្ុសត្រូវរបស់អ្នក្យែើមបីសយត្មចចិររ ត្បសិនយបើអ្នក្ត្បាថានចង់
ដាក្់ ក្យសុំការបង់ត្បាក្់ និងយែើមបី យ្វ ើការដាក្់ ក្យសុំទាក្់ ងនឹងកាលៈយ សៈេិយសសរបស់អ្នក្។
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Making it easier to report employment income
We have improved the way you report your employment
income.
Our self service options are an easy and convenient way to report. You will get your
reporting reminders by your choice of SMS, email or online letter.
We have made reporting simple. You need to report the gross employment income you have been
paid in your reporting period. Your gross employment income is the amount your employer pays
you before tax and other deductions. You can find this on your payslip.
You can report your income using any of the self service options below.

Reporting online
If you already have a Centrelink online account, you can log on and report through my.gov.au
If you do not have an account, you will need to register for one.
For help with registering an account or reporting online, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using the Express Plus Centrelink mobile app
You can report your income on the go by using our Express Plus Centrelink mobile app. You can
download the app to your smart device from the App Store or Google Play.
For help with using the Express Plus Centrelink mobile app, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using your telephone
You can report using phone self service. You can call 133 276 (13 EARN) between 8 am and 5 pm
on your regular reporting day to report your income and changes to your circumstances. You will
need to provide your Customer Access Number and Personal Identification Number (PIN) when
you call. If you do not have a 6-digit PIN, you can call 136 240 to get one.
If we still send you a paper reporting form in the mail, you can choose to report using self service.
You can report online at one of our service centres using our self service terminals, or speak with a
Service Officer who can record your reporting information.

How will I get my reporting notifications and reminders?
You will get your reporting notifications and reminders through one of the options below.
Self service
• If you use self service, such as Centrelink online account, Express Plus Centrelink mobile app
or phone self service, you will get your next reporting date when you report that way.
Online letters
• If you are registered to get your Centrelink letters online, you will get your reporting reminders
and other notifications through this service. If you would like to get online letters, you can
register by logging on to your Centrelink online account.
Electronic messaging
10430.2008
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• If you are subscribed to electronic messaging, you will get your reporting notifications and
reminders by email or SMS instead of letters.
Letter in the post
• You will get your reporting notifications and reminders by paper if you do not report through self
service or are not subscribed to online letters or electronic messaging.

For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/incomereporting to learn more about reporting your
employment income
• 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 videos
with information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline for more information in English.
• 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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