PUNJABI

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ Centrelink ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ Centrelink ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ਼ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾ਼ਿਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਿਤੀ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਅਨੁਕਲ ਹੋ ੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਲਪ
ਪੈਜਸਆਂ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਿੇ 2 ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ:
• ਜਨਯਤ ਜਮਤੀ ਤਿੱ ਕ ਪਰੀ ਰਕਮ
• ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਲਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਕਰਕੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸਹੀ ਜ ਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਿਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਕ ੇਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਜਹੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੇਗੀ ਜਜ ੇਂ ਜਕ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ
• ਆਉਣ ਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ਼ਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਤੁਸੀਂ ਜਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ Centrelink ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਜਡਟ ਰੇਜਟੂੰ ਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਤ ਜਮਤੀ ਨੂੰ
ਪੈਜਸਆਂ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਕ ੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ਼ਿੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱ ਟਣੇ ਸੁਰ ਕਰ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਤਜਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਕੂੰ ਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਆਰੀ ਕਟੌਤੀ 15% ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ myGov ਜਾਂ Express Plus Centrelink mobile app ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Centrelink online account ਜ ਿੱ ਚੋਂ Money
You Owe ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਕੂੰ ਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
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• ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਕਿੱ ਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ੀ ਅਜਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ਼ਿੇ ਾਸਤੇ ਾਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਯਤ ਜਮਤੀ ਤਿੱ ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜ

ਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਸਿਾ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

• Money You Owe ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ
• ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ।
ਜਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ਼ਿੇ ਾਸਤੇ ਾਧ ਭੁਗਤਾਨ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Australian Taxation Office ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰ ਾਉਣ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਾਪਸੀ (ਰੀਫੂੰ ਡ) ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰੈਜਡਟ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ

ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਜਚਿੱ ਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ myGov ਜਾਂ Express Plus Centrelink mobile app ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ Centrelink online account ਜ ਿੱ ਚੋਂ Money You Owe ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜ ਜਭੂੰ ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨੂੰ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰ ਗ ਕਹਦਾਇਤਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਜਬਟ
BPAY
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ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਸ ਚ
ੈ ਾਜਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਹ ਕਰਨ ਲਈ Money You Owe ਸੇਵਾ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਜਕੂੰ ਗ ਰਾਹੀਂ BPAY ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰ ਗ ਕਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਾਡਾ Biller Code is 21915 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ BPAY reference number ਉਸ ਜਚਿੱ ਠੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ BPAY ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਾਧ

ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜ ਆਜ ਸਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ੀ Australia Post ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਡਾਕ ਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜ ਖੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ EFTPOS, ਨਕਦ, ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਚਿੱ ਠੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Money You Owe ਸੇ ਾ ਜ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਪ ੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਰਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਾਰਡ ਾਸਤੇ ਪੁਿੱ ਛੋ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ Centrelink Debt Recovery
Australia Post

Line ਨੂੰ 1800 076 072 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ Australia Post’s POST Billpay ਸੇ ਾ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ Billpay

Code is 0802 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ POST Billpay reference number ਉਸ ਜਚਿੱ ਠੀ ਜ ਿੱ ਚ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ Australia Post POST Billpay ਲਾਈਨ ਨੂੰ 131 816 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ
ੀ ਕਰ ਸਕਦੇਹ।ੋ
ਤੁਹਾਡੇ Visa ਜਾਂ Mastercard ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ਼ਿੇ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ Money You
ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ

Owe ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਫਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ ਾਧ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ
• Centrelink ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• Medicare ਅਤੇ Child Support ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
Translating and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਜਿੱ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜ ਿੱ ਚ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/debts ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
• ਜਕਸੇ ਸੇ ਾ ਕੇਂਦਰ ਜ ਖੇ ਜਾਓ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜ ਿੱ ਚ ਜਕਧਰੇ ੀ '13' ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਾਸਤੇ ਇਕ ਜਨਸਜਚਤ ਦਰ ਨਾਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਜਕਸੇ ਸਿਾਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨਕਾਂ ਦੇ
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ਜ ਚਕਾਰ ੀ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ ਿੱ ਚੋਂ '1800' ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Centrelink ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
Centrelink ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

Disability, Sickness and Carers (ਅਪੂੰ ਗਤਾ, ਜਬਮਾਰੀ

132 717

Employment Services (ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਸੇ ਾ ਾਂ)

132 850

Families (ਪਜਰ ਾਰ)

136 150

Farmer Assistance Hotline (ਜਕਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ)

132 316

Older Australians (ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਬ਼ਿੁਰਗ)

132 300

Youth and Students (ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਜ ਜਦਆਰਿੀ)

132 490

Centrelink Debt Recovery (ਕਰ਼ਿੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ)

ਫਰੀਿਾਲ™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤਾਂ)

ਫਰੀਿਾਲ™ 1800 132 468

TTY* ਪੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ

ਫਰੀਿਾਲ™ 1800 810 586

TTY* ਗਾਹਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ

ਫਰੀਿਾਲ™ 1800 000 567

ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ)

*TTY ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੇ ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ TTY ਫੋਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪਰਕਾਸਨ ਜ ਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇ ਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਇਕ ਗਾਈਡ ਜੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਾਸਤੇ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ ਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਜ ਿੱ ਚ
ਕੋਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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How to repay money you owe Centrelink
If you have been overpaid and have a Centrelink debt, we are here to help you repay it in a way
that best suits your situation.

Your options
There are 2 main ways to repay money you owe. They are:
• in full by the due date
• over time, by setting up a payment arrangement with us or deductions from your regular
payment.
Most people repay money over time.
The right option for you depends on your situation. When deciding how to repay the money, you
will need to think of things like:
• your budget
• upcoming expenses
• any other debts you may have
• how long you want to be repaying the money.
Your Centrelink debts will not affect your credit rating. However, we may take action if you have not
started repaying the money by the due date.

Your repayments
How you repay money will depend on whether or not you currently get a payment from us.

If you get a payment from us
From the date your debt is due, we will start deducting money from your regular payment. You do
not need to do anything to set this up.
How much we deduct depends on which payment you get. For example, if you get an income
support payment our standard deduction is 15%.
You can use the Money You Owe service in your Centrelink online account through myGov or
Express Plus Centrelink mobile app to:
• see how much we are deducting
• change the amount we deduct.
You can also do this by calling your regular payment line.
At any time, you can make extra payments towards your debt.

If you no longer get a payment from us
You will need to pay the money in full or set up a payment arrangement with us by your due date.
Most people set up a payment arrangement and pay it over time.
If you cannot set up a payment arrangement, please call us.
If you are setting up a payment arrangement, it needs to be done with us. This means you need to
set it up either:

15215.2102
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• online using the Money You Owe service
• by calling your regular payment line.
At any time, you can also make extra payments towards your debt. This could be a regular
payment or a one-off payment.

If you are doing your tax return
If you owe us money, we may ask the Australian Taxation Office to help us get it back. We can ask
them to withhold or give us some or all of your tax refund or available credit. If we do, we will send
you a letter.

Your repayment methods
The easiest way to repay money is by using the Money You Owe service in your Centrelink online
account through myGov or Express Plus Centrelink mobile app.
If you need help repaying money or setting up a payment arrangement, please call us.
The table below shows the different payment methods you can use.

Payment
method

Instructions

Direct debit

Use the Money You Owe service or call us to set up automatic deductions
from your bank account.
You can pay using BPAY by phone or internet banking.

BPAY

Our Biller Code is 21915 and your BPAY reference number is on the letter we
sent you.
You may be able to make a BPAY payment from your credit card. However,
your bank may charge you extra fees or interest. You should check this with
your bank before making a payment this way.
You can pay in person at any Australia Post office or postal outlet. You can
pay by EFTPOS, cash, cheque or money order.

Australia Post

You will need your barcode from your letter or in your Money You Owe
service. If you do not have a barcode, ask us for a payment card to make
regular payments. To request a card call the Centrelink Debt Recovery Line
on 1800 076 072.
You can make a payment through Australia Post’s POST Billpay service. Our
Billpay Code is 0802 and your POST Billpay reference number is in the letter
we sent you.
You can also pay over the phone by calling the Australia Post POST Billpay
line on 131 816.

Credit card

Use the Money You Owe service or call us to repay your debt using your
Visa or Mastercard. Before using your credit card, please check with your
bank if there are any extra fees and charges.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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• 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/debts 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.

Centrelink phone numbers
Centrelink phone line

Phone number

Disability, Sickness and Carers (disability,
sickness and carers)

132 717

Employment Services (employment services)

132 850

Families (families)

136 150

Farmer Assistance Hotline (farmer assistance)

132 316

Older Australians (older Australians)

132 300

Youth and Students (youth and students)

132 490

Centrelink Debt Recovery (debt repayments)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(feedback and complaints)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* enquiries

Freecall™ 1800 810 586

TTY* customer relations line

Freecall™ 1800 000 567

*TTY is only for people who are deaf or who have a hearing or speech impairment. A TTY phone is
required to use this service.

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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