KHMER

ការតវ៉ា និងមតិកែលមអ
យ ើងផ្ដ ល់តម្លៃ ដល់លតិកែលលអ របស់អ្នែ។ អ្ន ែអាចដាែ់បញ្ជន
ូ ការតវ៉ា ផ្ដ ល់ការយកាតសរយសើរ
ឬផ្ដ ល់ការកែនាំយដើលបីជួ យ ើងកែលលអ យសវែលម របស់យ ើង។
អ្ន ែមានសិទ្ធិយសន ើសាំពិនិតយយលើលយ ង
ើ វ ិញយលើយសចែដ ីសយរលចចិតតលួ បាន។ អ្ន ែអាចយ្វ ើយរឿងយនេះបាន
របសិនយបើអ្នែលិន ល់រសបជាលួ នឹងយសចែដ ីសយរលចចិតតអ្ាំពី៖
• ការបង់របាែ់ ឬយសវែលម Centrelink របស់អ្នែ
• បាំែល Medicare
• Child Support។
សរមាប់ព័តមា
៌ នអ្ាំពីដាំយែើរការពិនិតយយលើល និងដាំយែើរការបែដឹងតវ៉ារបស់យ ើង សូ លចូ លយៅ
servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals
របសិនយបើអ្នែជាអាជីវែលម ឬអ្ន ែជាំនញសខភាព អ្ន ែែ៏អាចផ្ដ ល់លតិកែលលអ ដល់យ ើង
ឬយ្វ ើការតវ៉ាបានផ្ងកដរ។

របបៀបប ើមបីប្វ ើការតវ៉ា ប្វ ើសំណូមពរ ឬប្វ ើការបកាតសរបសើរ
របសិនយបើអ្នែរបាថ្ននចង់ដាែ់បញ្ជន
ូ ការតវ៉ា ឬផ្ដ ល់ការកែនាំ ឬផ្ដ លកា
់ រយកាតសរយសើរ
អ្ន ែអាចនិយា យៅកាន់បគ្គ លិែរបស់យ ើងបាន។ របសិនយបើអ្នែលិនសបា ចិតតជាលួ
នឹងការយ្ៃ ើ តបរបស់យ ង
ើ អ្ន ែអាចនិយា យៅកាន់អ្នែរគ្ប់រគ្ងរបស់ពួែយគ្បាន។
អ្ន ែអាចយៅទ្ូ រសពទ យៅ៖
• កខែទ្ូ រសពទ Complaints and Feedback line របស់យ ង
ើ តាលយលខ 1800 132 468
• យៅ National Relay Service របសិនយបើអ្នែថ្ៃ ង់ ពិបាែស្ដដប់ ឬមានការយខោ
ឬខូ ចខាតែនុងការនិយា សដ ី។ ចូ លយៅ communications.gov.au/accesshub/nrs
• យលខលួ ែនុងចាំយោលយលខទ្ូ រសពទ អ្នត រជាតិរបស់យ ើង របសិនយបើអ្នែយៅបរយទ្ស។
សរមាប់បញ្ជ ីម្នយលខទ្ូ រសពទ អ្នត រជាតិរបស់យ ើង សូ លចូ លយៅ
servicesaustralia.gov.au/internationalphone
សូ លរបាប់យ្យើងដឹងរបសិនយបើអ្នែរតូវការអ្ន ែបែករបផ្ទទល់មាត់ យ ើ យ ើងនឹងចាត់កចង
្យមានអ្ន ែបែករបផ្ទទល់មាត់ មានែ់យដា ឥតគ្ិតម្ថ្ៃ។
អ្ន ែែ៏អាចផ្ដ ល់លតិកែលលអ យដា យរបើគ្ែនី myGov បាំយពញទ្រលង់កបបបទ្យៅយលើអ្ីន្ឺែិត
ឬយផ្ញើសាំបរតលែយ ើង។ តម្លៃ យផ្ញើតាលម្របសែី ៍គ្ឺឥតគ្ិតម្ថ្ៃ ពីែនុងរបយទ្សអ្ូ រស្ដតលី។
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
សូ លចាាំថ្ន របសិនយបើអ្នែយផ្ញើលតិកែលលអ ឬការតវ៉ាលែយ ើងជាលា លែខ ែ៍អ្ែែរ
វអាចយ្វ ្
ើ យយ ើងចាំោ យពលកាន់កត ូ រយដើលបីយ្ៃ ើ តប។
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សរមាប់ព័តមា
៌ នបកនែ ល សូ លចូ លយៅ servicesaustralia.gov.au/feedback

អ្វ ើខ្លះក លប

ើងត្តូវការពីអ្នែ

សូ ល្យចាស់លាស់ មានអ្ងគ យ ត និងរបាប់យ ើងអ្ាំពល
ី ទ្ធ ផ្លកដលអ្ន ែចង់បាន។ ការផ្ដ លយ់ ្មេះ
និងព័ត៌មានទ្ាំនែ់ទ្ាំនងលលអ ិតរបស់អ្នែនឹងជួ យ ើងែនុងការយ្វ ើទ្ាំនែ់ទ្ាំនង និងជួ យដាេះរស្ដ
បញ្ហា។ របសិនយបើអ្នែលិនផ្ដ ល់យ្មេះ និងព័ត៌មានទ្ាំនែ់ទ្ាំនងលលអ ិតរបស់អ្នែយទ្
យ ើងលិនអាចយ្ៃ ើ តបយដា ផ្ទទល់ខល ួន យៅអ្ន ែបានយទ្។

របបៀបក លប

ើងនឹងប្ល ើ

តប

យ ើងមានយោលបាំនងយដាេះរស្ដ ការតវ៉ា្យបានែនុងរ ៈយពល 10 ម្ថ្ៃ ម្នម្ថ្ៃ យ្វ កា
ើ រ។
របសិនយបើយ ើងលិនអាចយដាេះរស្ដ ការតវ៉ារបស់អ្នែបានយទ្ យ ើងនឹងពនយល់អ្ព
ាំ ីលូលយ ត
និងរបាប់្យអ្ន ែដឹងអ្ាំពីជយរលើសយផ្ែងយទ្ៀតរបស់អ្នែ។
របសិនយបើយ ើងរតូវការយៅទ្ូ រសពទ យៅអ្ន ែ វនឹងយចញពីយលខទ្ូ រសពទ ឯែជនលិនយចញយលខ។
សរមាប់យ តផ្លឯែជនភាព យ ើងលិនអាចទ្ែស្ដរបានយទ្ លេះរតាកតស្ដរជាសាំយ ងរបស់អ្នែ
បញ្ហជែ់ចាស់ថ្នអ្ន ែជានរោ។

បពលណាត្តូវទាែ់ទងបៅ Ombudsman
របសិនយបើអ្នែលិនសបា ចិតតជាលួ នឹងលទ្ធ ផ្លម្នការតវ៉ារបស់អ្នែ អ្ន ែអាចទាែ់ទ្ងយៅ
Commonwealth Ombudsman. ចូ លយៅ ombudsman.gov.au

សត្ាប់ព័ត៌ានបកនែ ម
• សូ លយៅទ្ូ ទ្រសពទ យៅកខែទ្ូ រសពទ បង់របាែ់ជារបចាាំរបស់អ្នែ និងរបាប់យ ើង្យដឹងថ្នអ្ន ែរតូវការ
អ្ន ែបែករបផ្ទទល់មាត់។ យ ង
ើ នឹងចាត់កចង្យមានអ្ន ែបែករបផ្ទទល់មាត់យដា ឥតគ្ិតម្ថ្ៃ ។
សរមាប់បញ្ជ ីម្នយលខទ្ូ រសពទ របស់យ ើង សូ លយៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• យៅទ្ូ រសពទ យៅយលខ 131 202 យដើលបីនិយា ជាលួ
និងយសវែលម Centrelink ។

យ ង
ើ ជាភាស្ដរបស់អ្នែអ្ាំពីការបង់របាែ់

• យៅទ្ូ រសពទ យៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាលយលខ 131 450 យដើលបី
និយា ជាលួ យ ើង ជាភាស្ដរបស់អ្នែអ្ាំពីការបង់របាែ់ និងយសវែលម ទាែ់ទ្ងនឹង Medicare និង
Child Support ។
• យៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage កដលអ្ន ែអាចអាន ស្ដដប់ ឬយលើលព័ត៌មាន
ជាភាស្ដរបស់អ្នែ។
• យៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/feedback សរមាប់ព័ត៌មានបកនែ លជាភាស្ដអ្ង់យគ្ៃ ស។
• យៅទ្សែនលជឈលែឌលយសវែលម ។
ចំណាំ៖ ការយៅទ្ូ រសពទ ពយី លខទ្ូ រសពទ ផ្ទេះយៅកាន់យលខ ‘13’ ពីែកនៃ ងោលួ យៅែនុងរបយទ្សអ្ូ រស្ដតលី
រតូវបានគ្ិតម្ថ្ៃ តាលអ្រតាយថ្រ។ អ្រតាយនេះអាចករបរបួ លពីតម្លៃ ម្នការយៅទ្ូ រសពទ យៅែនុងតាំបន់
យ ើ ែ៏អាចករបរបួ លរវងអ្ន ែផ្ដ ល់យសវទ្ូ រសពទ នន ផ្ងកដរ។ ការយៅទ្ូ រសពទ យៅយលខ ‘1800’
ពីយលខទ្ូ រសពទ ផ្ទេះរបស់អ្នែគ្ឺឥតគ្ិតម្ថ្ៃ ។ ការយៅទ្ូ រសពទ ពីទ្ូរសពទ ស្ដធារែៈ និងទ្ូ រសពទ ម្ដ
អាចរតូវបានគ្ិតយមា៉ោង យ ើ អាចគ្ិតម្ថ្ៃតាលអ្រតាកាន់កតខព ស់។
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ការត្បកាសមិនទទួ លខ្ុសត្តូវ
ព័ត៌មានកដលមានយៅែនុងការយបាេះពលព ផ្ោ យនេះមានយោលបាំែងកតជាការកែនាំចាំយ េះការបង់របាែ់
និងយសវែលម ននប៉ោយោ
ណ េះ។ ជាការទ្ទ្ួ លខសរតូវរបស់អ្នែយដើលបីសយរលចចិតត របសិនយបើអ្នែរបាថ្ននចង់
ដាែ់ ែយសាំការបង់របាែ់ និងយដើលបី យ្វ ើការដាែ់ ែយសាំទាែ់ទ្ងនឹងកាលៈយទ្សៈពិយសសរបស់អ្នែ។
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Complaints and feedback
We value your feedback. You can submit a complaint, give a compliment or offer a suggestion to
help us improve our service.
You have the right to ask for a review of the decision. You can do this if you do not agree with a
decision about:
• your Centrelink payments or services
• a Medicare debt
• Child Support.
For information about our review and appeal process, go to
servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals
If you are a business or health professional, you can also give us feedback or make a complaint.

How to make a complaint, suggestion or compliment
If you wish to submit a complaint, or offer a suggestion or compliment, you can speak to our staff. If
you are not happy with their response, you can speak to their manager.
You can call:
• our Complaints and Feedback line on 1800 132 468
• the National Relay Service if you are deaf, hard of hearing or have a speech impairment. Go to
communications.gov.au/accesshub/nrs
• one of our international phone numbers if you are overseas. For a list of our international phone
numbers, go to servicesaustralia.gov.au/internationalphone
Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for free.
You can also give feedback using your myGov account, completing an online form or sending us a
letter. Postage is free from within Australia.
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
Please remember, if you send feedback or complaints to us in writing, it may take us longer to
reply.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/feedback

What we need from you
Please be clear, factual, and tell us the outcome you would like. Providing your name and contact
details will help us to get in touch and help resolve the issue. If you do not provide your name and
contact details, we will not be able to respond to you personally.
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How we will respond
We aim to resolve complaints within 10 working days. If we cannot resolve your complaint, we will
explain why and let you know your other options.
If we need to call you, it will be from a private number. For privacy reasons, we cannot leave a
message, unless your voicemail clearly identifies who you are.

When to contact the Ombudsman
If you are not happy with the outcome of your complaint, you can contact the Commonwealth
Ombudsman. Go to ombudsman.gov.au

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/feedback 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 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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