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Working Credit – ធ្វ កា
ើ រធៅធេលអ្ន កទទួ លបាន
ការបង់ប្របាក់ Centrelink
Working Credit ជួ យអ្ន កឱ្យរកាការបង់ប្របាក់ និងអ្ត្ថ ប្របធោជន៍ Centrelink របស់អ្នក បានកាន់តត្ធប្ររើន
ធៅធេលអ្ន កចាប់ធ្ដ ើមធ្វ ើការ។
ប្របសិនធបើអ្នកទទួ លបានការបង់ប្របាក់មួយកនុងរំធោមការបង់ប្របាក់ដូរខាងធប្រកាម ធ ោះអ្ន កអារ
បធងក ើនបានរហូ ត្ដល់ 48 Working Credits កនុងធរៀងរាល់េីរសបាដហ៍នីមួយៗ ប្របសិនធបើអ្នកទទួ លបាន
ប្របាក់រំណូល $48 ឬត្ិរជាងធនោះ៖
• JobSeeker Payment
• Youth Allowance for job seekers
• Parenting Payment
• Disability Support Pension
• Carer Payment
• Partner Allowance
• Widow Allowance។
រំោ៖ំ ប្របសិនធបើអ្នកទទួ លបាន Disability Support Pension ឬ Carer Payment អ្ន កនឹងទទួ លបាន
Working Credits កនុងធេលអ្ន កមានអាយុធៅធប្រកាមអាយុធោ្ននិវត្ត ន៍។
ប្របសិនធបើអ្នកមានអាយុធលើសេីអាយុធោ្ននិវត្ត ន៍ ធ ោះអ្ន កនឹងទទួ លបាន Work Bonus។
ប្របសិនធបើអ្នកមិនធ្វ ើការប្ររប់ធេលទ ំងអ្ស់កនុងធរៀងេីរសបាដហ៍ ធហើយអ្ន កគ្មានប្របាក់រំណូល្មា តា
ធ្េងធទៀត្ ធលើសេី $48 ធ ោះអ្ន កនឹងទទួ លបាន 48 Working Creditsធេញធលញ។
ប្របសិនធបើអ្នកទទួ លបានធប្រកាម $48 េីការងារ ធហើយធនោះជាប្របាក់រំណូលរបស់អ្នកបុ ធោ
ណ ោះ
ធ ោះអ្ន កនឹងបធងក ើនសមត្ុលយរធ ល ោះេីអ្វីតដលអ្ន កបានទទួ ល និង 48។ ឧទហរណ៍ ប្របសិនធបើ អ្ន កបានទទួ ល
$20 កនុងធរៀងរាល់េីសបាដហ៍ ធ ោះអ្ន កនឹងទទួ លបាន 28 Working Credits។
អ្ន កអារទទួ លបានជាអ្ត្ិបរមាតត្ 48 Working Credits បុធោ
ណ ោះសប្រមាប់ធរៀងរាល់េីរសបាដហ៍នីមួយៗ
ធហើយបធងក ើនវាបានរហូ ត្ដល់ 1000។ ប្របសិនធបើអ្នកទទួ លបាន Youth Allowance for job seekers
ធ ោះអ្ន កបធងក ើនវាបានរហូ ត្ដល់ 3,500។
ប្របសិនធបើអ្នកចាប់ធ្ដ ើមធ្វ ើការធ ើង វ ិញ ធ ោះ Working Credits របស់អ្នកនឹងកាត្់បនថ យរំនួនតដល
ធយើងរាប់ថា ជាប្របាក់រំណូល ធហើយអ្ន កនឹងទទួ លបានការបង់ប្របាក់ Centrelink របស់អ្នកកាន់តត្ធប្ររើន។
ឧទហរណ៍
Jamila កំេុងបានទទួ ល JobSeeker Payment អ្ស់រយៈធេល 8 តែ ធោយគ្មានទទួ លបានប្របាក់រំណូល
ោមួ យធទ។ Jamila បធងក ើនបាន 768 Working Credits។
Jamila ចាប់ធ្ដ ើមការងារមួ យតដលទទួ លបានប្របាក់ $1,000 កនុងធរៀងរាល់េីរសបាដហ៍។ ធៅកនុងេីរសបាដហ៍
ដំបូង 768 Working Credits កាត្់បនថ យរំនួនតដលធយើងរាប់ថាជាប្របាក់រំណូលេី $1,000 ធៅ $232។
ធនោះមានន័យថា Jamila ទទួ លបាន JobSeeker Payment ែល ោះសប្រមាប់េីរសបាដហ៍ធ ោះ។ សមត្ុលយ
Working Credit របស់ Jamila ឥ ូ វធនោះរឺសូនយ។
ធៅធរៀងរាល់េីរសបាដហ៍ប ា ប់ ប្របាក់រំណូលទង
ំ អ្ស់របស់ Jamila នឹងរាប់ ធហើយកាត្់បនថ យការបង់ប្របាក់
របស់ Jamila ដល់សូនយ
រំោ៖ំ ប្របសិនធបើអ្នកជានិសេិត្ធរៀនធេញធមាង ធហើយទទួ លបាន Youth Allowance, Austudy ឬ
ABSTUDY, ធ ោះអ្ន កអារធប្របើប្របាស់ Income Bank ជាជាង Working Credit។
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របបៀបធដើមបីទទួ លបាន Working Credit
ធយើងរណ Working Credit របស់អ្នកធោយសវ ័យប្របវត្ត ិធៅធេលអ្ន ករាយការណ៍អ្ំេីប្របាក់រំណូលរបស់អ្នក។
អ្ន កមិនប្រត្ូវការធ្វ ើអ្វីមួយបតនថ មធទៀត្ធទ។

មូ លធហត្ុតដលអ្ន កប្រត្វូ តត្បនត រាយការណ៍
អ្ន កប្រត្ូវតត្បនត រាយការណ៍អ្ំេីប្របាក់រំណូលរបស់អ្នក ធៅធេលអ្ន កចាប់ធ្ដ ើមការងារ។
ធៅធេលអ្ន កបានធប្របើប្របាស់ Working Credit របស់អ្នកអ្ស់ធហើយ ធ ោះអ្ន កអាររកាទុក
កាត្សមបទនរបស់អ្នក និងអ្ត្ថ ប្របធោជន៍មួយរំនួនធ្េងធទៀត្បានសប្រមាប់រយៈធេលរហូ ត្ដល់ 12
សបាដហ៍។
ប្របសិនធបើការងាររបស់អ្នករប់ធៅ ឬប្របាក់រំណូលរបស់អ្នកធ្លលក់រុោះធៅកនុងរយៈធេល 12 សបាដហ៍
ធហើយអ្ន កបានបនត រាយការណ៍អ្ំេីប្របាក់រំណូលរបស់អ្នក ធ ោះការបង់ប្របាក់របស់អ្នកនឹង ចាប់ធ្ដ ើមមដ ងធទៀត្
ធោយអ្ន កមិនចាំបារ់ទមទរមដ ងធទៀត្ធទ។
ប្របសិនបអ្ន កមិនទទួ លបានការបង់ប្របាក់េីធយើងសប្រមាប់រយៈធេល 12 សបាដហ៍ ធោយោរតត្ ប្របាក់រំណូល
របស់អ្នកែព ស់ធេក ធ ោះធយើងនឹងលុបធចាលការបង់ប្របាក់របស់អ្នក។
អ្ន កអារេិនិត្យធមើលសមត្ុលយ Working Credit និងប្របវត្ត ិរបស់អ្នក ធោយធប្របើរណនី Centrelink
ធៅធលើអ្ុីន្ឺណិត្តាមរយៈ myGov។ ធៅកាន់ my.gov.au

សប្រមាប់េ័ត្មា
៌ នបតនថ ម
• សូ មទូ រសេា ធៅធលែទូ រសេា បង់ប្របាក់ជាប្របចាំរបស់អ្នក និងប្របាប់ធយើងឱ្យដឹងថាអ្ន កប្រត្ូវការ
អ្ន កបកតប្របផ្ទាល់មាត្់។ ធយើងនឹងចាត្់តរងឱ្យមានអ្ន កបកតប្របផ្ទាល់មាត្់ធោយឥត្រិត្ថ្លល។
សប្រមាប់បញ្ជ ីថ្នធលែទូ រសេា របស់ធយើង សូ មធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/phoneus
• ធៅទូ រសេា ធៅធលែ 131 202 ធដើមបីនិោយជាមួ យធយើងជាភាោរបស់អ្នកអ្ំេីការបង់ប្របាក់
និងធសវាកមា Centrelink
• ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage តដលអ្ន កអារអាន ោដប់ ឬធមើល វ ីធដអ្ូ
តដលមានេ័ត្៌មានជាភាោរបស់អ្នក
• ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/jobseekers សប្រមាប់េ័ត្៌មានបតនថ មជាភាោអ្ង់ធរល ស
• ធៅទូ រសេា ធៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមធលែ 131 450
ធដើមបីនិោយជាមួ យធយើង ជាភាោរបស់អ្នកអ្ំេីការបង់ប្របាក់ និងធសវាកមា ទក់ទងនឹង Medicare និង
Child Support
• ធៅទសេ

មជឈមណឌលធសវាកមា ។

រំោ៖ំ ការធៅទូ រសេា េីធលែទូ រសេា ្ាោះធៅកាន់ធលែ ‘13’ េីកតនល ងោមួ យធៅកនុងប្របធទសអ្ូ ស្ត្ោតលី
ប្រត្ូវបានរិត្ថ្លល តាមអ្ប្រតាធលរ។ អ្ប្រតាធ ោះអារតប្របប្របួលេីត្ថ្មល ថ្នការធៅទូ រសេា ធៅកនុងត្ំ បន់ ធហើយ
ក៏អារតប្របប្របួលរវាងអ្ន ក្ដ ល់ធសវាទូ រសេា
្ងតដរ។ ការធៅទូ រសេា ធៅធលែ ‘1800’ េីធលែទូ រសេា ្ាោះ
របស់អ្នករឺឥត្រិត្ថ្លល ។ ការធៅទូ រសេា េីទូរសេា ោធ្លរណៈ និងទូ រសេា ថ្ដ អារប្រត្ូវបានរិត្ធមាង ធហើយ
អាររិត្ថ្លលតាមអ្ប្រតាកាន់តត្ែព ស់។

ការប្របកាសមិនទទួ លែុសប្រត្ូវ
េ័ត្៌មានតដលមានធៅកនុងការធបាោះេុមព្ាយធនោះមានធគ្មលបំណងតត្ជាការតណ ំរំធ ោះការបង់ប្របាក់
និងធសវាកមា
បុធោ
ណ ោះ។ ជាការទទួ លែុសប្រត្ូវរបស់អ្នកធដើមបីសធប្រមររិត្ត ប្របសិនធបើអ្នកប្របាថានរង់
ោក់ កយសុំការបង់ប្របាក់ និងធដើមបី ធ្វ ើការោក់ កយសុំទក់ទងនឹងកាលៈធទសៈេិធសសរបស់អ្នក។
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Working Credit – Working when you get a
Centrelink payment
Working Credit helps you keep more of your Centrelink payment and benefits when you start
working.
If you get one of the following payments you can build up to 48 Working Credits each fortnight if
you earn $48 or less:
• JobSeeker Payment
• Youth Allowance for job seekers
• Parenting Payment
• Disability Support Pension
• Carer Payment
• Partner Allowance
• Widow Allowance.
Note: If you get Disability Support Pension or Carer Payment you’ll get Working Credits while you
are below age pension age. If you are over age pension age you will get Work Bonus.
If you do not work at all in the fortnight and you have no other ordinary income above $48, you will
get the full 48 Working Credits.
If you earn under $48 from employment, and this is your only income, you will build the balance
between what you earned and 48. For example, if you earned $20 in the fortnight, you will get 28
Working Credits.
You can only get a maximum of 48 Working Credits each fortnight and build them up to 1000. If
you get Youth Allowance for job seekers you can build up to 3,500.
If you start working again, your Working Credits will reduce the amount we count as income and
you will get more of your Centrelink payment.
Example
Jamila has been getting JobSeeker Payment for 8 months without earning any income. Jamila
has built up 768 Working Credits.
Jamila starts a job earning $1,000 per fortnight. In the first fortnight the 768 Working Credits
reduce the amount we count as income from $1,000 to $232. This means Jamila gets some
JobSeeker Payment for that fortnight. Jamila’s Working Credit balance is now zero.
The next fortnight all of Jamila’s income will count and reduce Jamila’s payment to zero
Note: if you are a full-time student and get Youth Allowance, Austudy or ABSTUDY, you can use
the Income Bank instead of Working Credit.

How to get Working Credit
We calculate your Working Credit automatically when you report your income. You do not need to
do anything extra.
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Why you must keep reporting
You must keep reporting your income when you start work. Once you have used up your Working
Credit, you may keep your concession card and some other benefits for up to 12 weeks.
If your job ends, or your income drops within 12 weeks, and you have continued to report your
earnings, your payment will start again without you having to claim again.
If you do not get a payment from us for 12 weeks because your income is too high, we will cancel
your payment.
You can check your Working Credit balance and history using your Centrelink online account
through myGov. Go to my.gov.au

For more information
• call your regular payment number 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
• 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/jobseekers for more information in English
• 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
• 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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