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မကကျေနပ်ချေက် တို င်တန််းခခင််းမျေော်းနှ ငုံ့် တို ုံ့ခပန်သက ောထော်းကပ်းခခင််း
သငုံ့့် တို ုံ့ပ ြန့်သ ဘ ောထောားကို ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ တန့်ဖို ားထောားြါသည့်။ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့၏ ဝန့်ဘ ောင့်မှုကို ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့
တို ားတက့်ဘအောင့်လိုြ့်ဘေရန့် သငုံ့့်အဘနပဖငုံ့့် မဘကျေနြ့်ချေက့် တင့်သ ွင့်ားနို င့်သ ည့်၊ ချေားမွမ့်ားေကောား တင့်ပ ြနို င့်သ ည့် သို ုံ့မဟို တ့်
အကကပြချေက့် တင့်ပ ြနို င့်သ ည့်။
ို ားပဖတ့်ချေက့်2ကို ပြန့်လည့်သို ားသြ့်ဘြားရန့်အတွက့် ဘတောင့်ား ို ရန့် အခွငုံ့့်အဘရား သငုံ့့်တွင့် ရသည့်။
ဘအောက့်ြါကေစနငုံ့ြ
့် တ့်သက့်သညုံ့ ့် ို ားပဖတ့်ချေကတ
့် ေ့်ရြ့်ကို သင့် သဘ ောမတူ လျှင့် သင့် ဤသို ုံ့လိုြ့်နို င့်သ ည့်• သင့်၏ Centrelink ဘထောက့်ြုံ့ ဘကကားဘငွမျေောား သို ုံ့မဟို တ့် ဝန့်ဘ ောင့်မှုမျေောား
• Medicare ဘ ကားမမ
• Child Support.
ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့၏ ပြန့်လည့်သို ားသြ့်ဘရား ို င့်ရော လို ြ့်ငန့်ားပဖေ့်ေဉ့်နငုံ့့် အယူ ခ ို င့်ရော လို ြ့်ငန့်ားပဖေ့်ေဉ့်တို ုံ့နငုံ့့်ြတ့်သက့်သ ညုံ့ ့်
သတင့်ားအချေက့်အလက့်မျေောားကို ဝက့် ့် ို က့် servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals တွင့်က ကညုံ့ ြ
့် ါ။
အကယ့်၍ သင့်သ ည့် ေားြွောားလို ြ့်ငန့်ား3တေ့်ခို ပဖေ့်လျှင့် သို ုံ့မဟို တ့် ကျေန့်ားမောဘရား အတတ့်ြညောရင့်4 တေ့်ဦားပဖေ့်လျှင့်
သင့်သ ည့်လည့်ား ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား တို ုံ့ပ ြန့်သဘ ောထောားကို ဘြားနို င့်သည့် သို ုံ့မဟို တ့် မဘကျေနြ့်ချေက့်ကို တင့်ပ ြနို င့်ြါသည့်။

မကကျေနပ်ချေက်၊ အကကပပချေက် သို ုံ့မဟို တ် ချေ်းမွ မ််းစကော်း တင်ခပပို နည််းလမ််း
အကယ့်၍ သင့် မဘကျေနြ့်ချေက့် တို င့်တန့်ားရန့်၊ သို ုံ့မဟို တ့် အကကပြချေက့် သို ုံ့မဟို တ့် ချေားမွမ့်ားေကောား တင့်ပ ြရန့် လို လောားလျှင့် သင့်
ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့၏ ဝန့်ထ မ့်ားမျေောားနငုံ့့် ေကောားဘပြော ို နို င့်သည့်။ သင့် သူ တို ုံ့၏ ဘပဖကကောားချေက့်ကို မဘကျေနြ့်လျှင့် သငုံ့့်အဘနပဖငုံ့့် သူ တို ုံ့၏
မန့်ဘနဂျေောနငုံ့့် ေကောားဘပြော ို နို င့်သ ည့်။
သင့် ဘအောက့်ြါတို ုံ့ကို ဖို န့်ားဘခေါ်နို င့်သည့်• ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့၏ Complaints and Feedback line ဖို န့်ား 1800 132 468
• အကယ့်၍ သင့် နောားမကကောားသူ ၊ အကကောားအောရို ခက့်ခဲသူ သို ုံ့မဟို တ့် နှုတ့်ေကောားဘပြော ချွတ့်ယွင့်ားသူပ ဖေ့်လျှင့် National
Relay Service. ဝက့် ့် ို က့် communications.gov.au/accesshub/nrs တွင့်က ကညုံ့ ့်ြါ။
• အကယ့်၍ သင့် နို င့်ငပခောားတွင့် ရဘနလျှင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့၏ အပြည့်ပ ြည့် ို င့်ရော ဖို န့်ားနြါတ့်မျေောား အနက့် တေ့်ခို။ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့
အပြည့်ပ ြည့် ို င့်ရော ဖို န့်ားနြါတ့်မျေောား၏ ေောရင့်ားတေ့်ခိုကို servicesaustralia.gov.au/internationalphone တွင့်က ကညုံ့ ြ
့် ါ။
သင့် ေကောားပြန့် အလို ရလျှင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား အသ ဘြားြါ၊ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ အခမဲုံ့ တေ့်ဉားကို ေေဉ့်ဘြားြါမည့်။
သငုံ့့်အဘနပဖငုံ့့် သင့်၏ myGov ေောရင့်ားကို အသို ားပြပခင့်ား၊ အွန့်လို င့်ားြို ေကို ပဖညုံ့ ေ
့် ွက့်ပခင့်ား သို ုံ့မဟို တ့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ထ ေောတေ့်ဘေောင့်
ဘြားြို ုံ့ပ ခင့်ားအောားပဖငုံ့့်လည့်ား တို ုံ့ပ ြန့်သဘ ောထောားဘြားနို င့်ြါသည့်။ တ ြ့်ဘခါင့်ားခမော ကသေဘကတားလျေနို င့်ငအတွင့်ား
အခမဲုံ့ ပဖေ့်ြါသည့်။
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
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Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
သင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ထ တို ုံ့ပ ြန့်သဘ ောထောား သို ုံ့မဟို တ့် မဘကျေနြ့်ချေက့်မျေောားကို ေောပဖငုံ့့်ဘရားသောား၍ ဘြားြို ုံ့လျှင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အဖို ုံ့
အဘကကောင့်ားပြန့်က ကောားဘြားရန့်အတွက့် ၎င့်ားသည့် အချေန့်က ကောနို င့်ြါသည့်။
ြို မို သ ရလို ဘသော အချေက့်အလက့်မျေောားကို servicesaustralia.gov.au/feedback တွင့်က ကညုံ့ ့်ြါ။

သငုံ့ ်ထမှ ကျွနို ်ပ်တို ုံ့ လို အပ်သညုံ့်အရော
သင့် လို ချေင့်သ ညုံ့ ့်အဘပဖကို ဘကျေားဇူ ားပြ၍ ရင့်ားရင့်ားလင့်ားလင့်ား၊ အပဖေ့်မန့်အတို င့်ားပဖေ့်ဘေမြား ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား ဘပြောပြြါ။
သငုံ့့်အမည့်နငုံ့့် က့်သ ွယရ
့် မညုံ့ ့် အဘသားေတ့်အချေက့်မျေောားကို ဘြားအြ့်ပ ခင့်ားသည့် က့်သ ွယရ
့် န့်နငုံ့့် ပြဿနောကို
ဘပဖရင့်ားဘြားဘေရန့်အတွက့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အဖို ုံ့ အဘထောက့်အကူ ပြြါမည့်။ အကယ့်၍ သင့် သငုံ့့်အမည့်နငုံ့့် က့်သ ွယရ
့် မညုံ့ ့်
အဘသားေတ့်အချေက့်မျေောားကို မဘြားလျှင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အဘနပဖငုံ့့် သငုံ့့်အောား ကို ယ့်တို င့်ကို ယ့်ကျေ ဘပဖကကောားဘြားနို င့်မည့် မဟို တ့်ြါ။

ကျွနို ်ပ်တို ုံ့ မည်သို ုံ့ ကခြေကကော်းကပ်းမည်
ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့သ ည့် မဘကျေနြ့်ချေက့်မျေောားကို အလို ြ့်လိုြ့်ရက့် 10 ရက့်အတွင့်ား ဘပဖရင့်ားဘြားရန့် ရည့်မန့်ားြါသည့်။ အကယ့်၍
သငုံ့့်မဘကျေနြ့်ချေက့်ကို ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ မဘပဖရင့်ားဘြားနို င့်လျှင့် အ ယ့်ဘကကောငုံ့့်ပ ဖေ့်သ ည့်ကို ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ ရင့်ားပြဘြားမည့်ပ ဖေ့်မ ြား
သငုံ့့်အတွက့် အပခောားနည့်ားလမ့်ားမျေောားကို အသ ဘြားြါမည့်။
အကယ့်၍ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ သငုံ့့်အောား ဖို န့်ားဘခေါ်ရန့် လို အြ့်လျှင့် ၎င့်ားဖို န့်ားဘခေါ်မှုမော ြို ဂဂလက နြါတ့်မ ပဖေ့်ြါလမုံ့ ့်မည့်။
သတင့်ားသို သ ြ့်မှု အဘကကောင့်ားရင့်ားမျေောားဘကကောငုံ့့် သင့် မည့်သူ ပဖေ့်သည့်ကို သငုံ့့် ဖို န့်ားပြန့်က ကောားသက ရင့်ားရင့်ားလင့်ားလင့်ား
ဘဖော့်ပ ြထောားသည့် မဟို တ့်လျှင့် ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ ဖို န့်ားအမောေော မထောားဘြားနို င့်ြါ။

Ombudsman ကို မည်သညုံ့်အချေန်၌ ဆက်သွယ်ရန်
အကယ့်၍ သငုံ့့် မဘကျေနြ့်ချေက့်အတွက့် အဘပဖကို သင့် သဘ ောမကျေလျှင့် သငုံ့့်အဘနပဖငုံ့့် Commonwealth Ombudsman
ကို
က့်သ ွယ ့်နို င့်ြါသည့်။ ဝက့် ့် ို က့် ombudsman.gov.au တွင့်က ကညုံ့ ့်ြါ။

ပို မို သရှလို ကသော အချေက်အလက်မျေော်းအတွ က်
• သင့်၏ ဘထောက့်ြုံ့ ဘကကားအတွက့် ြို မန့် က့်သညုံ့ ့်ဖိုန့်ားနြါတ့်ကို က့်မ ြား သင့် ေကောားပြန့်တေ့်ဦားလို ဘကကောင့်ား ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား
အသ ဘြားြါ။ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ ေကောားပြန့်တေ့်ဦားကို အခမဲုံ့ ေေဉ့်ဘြားြါမည့်။ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့ ဖို န့်ားနြါတ့်မျေောား၏ ေောရင့်ားတေ့်ခိုကို
servicesaustralia.gov.au/phoneus တွင့်က ကညုံ့ ့်ရှုြါ
• Centrelink ဘထောက့်ြုံ့ ဘကကားဘငွမျေောားနင့်ုံ့ဝန့်ဘ ောင့်မတ
ှု ို ုံ့နင့်ုံ့ြတ့်သက့်၍ သင့်ုံ့ ောသောေကောားပ ဖင့်ုံ့ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား ဘပြော ို ရန့်
ဖို န့်ား 131 202 ကို ဘခေါ်ြါ။
• Medicare နငုံ့့် Child Support ဘြားဘငွမျေောားနင့်ုံ့ ဝန့်ဘ ောင့်မှုမျေောားအဘကကောင့်ားကို သင့်ုံ့ ောသောေကောားပဖင့်ုံ့ ကျွနြ့်
့်ို တို ုံ့အောား
ဘပြော ို ရန့် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကို ဖို န့်ား 131 450 ပဖင့်ုံ့ဘခေါ်ြါ။
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ုံ့ဝင့်ဘရောက့်ြါ၊ ၄င့်ားတွင့် သင့်သ ည့် အချေက့်အလက့်မျေောားကို သင့်ုံ့
ောသောေောပဖင့်ုံ့ ဖတ့်နို င့်သ ည့်၊ နောားဘထောင့်နို င့်သ ည့် သို ုံ့မဟို တ့် ဗဒယို ကကည့်ုံ့နို င့်ြါသည့်။
• အဂဂလြ့်ေောပဖငုံ့့် ြို မို သ ရလို ဘသော အချေက့်အလက့်မျေောားကို servicesaustralia.gov.au/feedback တွင့်က ကညုံ့ ြ
့် ါ။
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•

ဝန့်ဘ ောင့်မှုဌောန တေ့်ခိုသို ုံ့ သွောားဘရောက့်ြါ။

မှ တ်ချေက်- ကသေဘကတားလျေနို င့်င မည့်သ ည့်ုံ့ဘနရောမမ ို သင့်ုံ့အမ့်ဖိုန့်ားမ ဖို န့်ား ‘13’ နြါတ့်မျေောားသို ုံ့ ဘခေါ်ဘသော ဖို န့်ားဘခေါ်ခမျေောားကို
ြို ဘသနှုန့်ားပဖင့်ုံ့ ကျေခရြါသည့်။ အ ို ြါဖို န့်ားဘခေါ်နှုန့်ားမော ဘဒသဘပြောကျေသင့်ုံ့ဘငွ ကွဲလွဲမှု ရဘကောင့်ားရနို င့်မ ြား တယ့်လဖို န့်ားကို မပဏ
အချေင့်ားချေင့်ားတွင့်လည့်ား ကွဲလွဲဘကောင့်ား ကွဲလွဲနို င့်သ ည့်။ သငုံ့့် အမ့်ဖိုန့်ားမ ဖို န့်ား ‘1800’ နြါတ့်မျေောားသို ုံ့ ဘခေါ်ဘသော ဖို န့်ားဘခေါ်မှုမျေောားမော
အခမဲုံ့ ပဖေ့်သ ည့်။ အမျေောားပြည့်သူ ဖိုန့်ားနင့်ုံ့ မို ို င့်ားဖို န့်ားမျေောားမ ဘခေါ်ဘသောဖို န့်ားဘခေါ်ပခင့်ားမျေောားကို အချေန့်တို င့်ားတောထောားနို င့်မ ြား
ြို မို ကကားပမင့်ုံ့ဘသော နှုန့်ားပဖင့်ုံ့ ကျေခရနို င့်သ ည့်။

တောဝန်မယူ ခငင််းဆို ချေက်
ဤထို တ့်ပ ြန့်ေောဘေောင့်ြါ အချေက့်အလက့်မျေောားကို ဘထောက့်ြုံ့ ဘကကားဘြားဘငွမျေောားနင့်ုံ့ ဝန့်ဘ ောင့်မှုမျေောားအတွက့်
လမ့်ားညွန့်တေ့်ခိုအပဖေ့်သ ော ရည့်ရယ
ွ ထ
့် ောားြါသည့်။ သင့်ုံ့အဘနပဖင့်ုံ့ ဘထောက့်ြုံ့ ဘကကားဘြားဘငွ ဘလျှောက့်ထ ောားလို မလို နင့်ုံ့ သင့်၏
သ ားပခောား အဘပခအဘနမျေောားအဘြေါ်မူတည့်မြား ဘလျှောက့်လောတေ့်ဘေောင့်ကို ဘလျှောက့်ထ ောားလို မလို ို ားပဖတ့်ရန့်မော
သင့်၏တောဝန့်ပ ဖေ့်သ ည့်။
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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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