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ឹ អំពកា
ត្រូវដង
ី រឆបោក
អន កឆបោកជាញឹកញាប់ប្វ ព
ើ ុរជាមកពីស្ថាប័នដដលទុកចិរត ដូ ចជា Services Australia។
ពួ កបេអាចបបឆោរអន កបោយឱ្យផ្ដ ល់នូវត្ោក់កាក់ ឬព័រ៌មានជាថ្នរនឹ
ូ ងការបង់ត្ោក់ បេវាកមម និងជំនួយ។
ត្បេិនបបើអនកឆបោកទទួ លោនព័រ៌មានរបេ់អនក ពួ កបេអាច៖
• ចូ លបត្បើត្ោេ់េណនីរបេ់អនក ប ើយបផ្េ រត្ោក់ពីេណនីប

ោះ

• បត្បើត្ោេ់ប្មោះរបេ់អនកបដើមបីបរៀបចំេបត្មាងទូ រេពេ និងកិចចេនាបផ្េងបទៀរ
• លួ ចត្ោក់បស្ថ្ននិវរត ន៍របេ់អនក
• ចូ លបត្បើត្ោេ់អុីដមល និងេណនីត្បព័នធផ្េពវ ផ្ាយេងគ មរបេ់អនក
• ប្វ ើពុរថាជាអន ក។
ត្បេិនបបើអនកោរ់បង់ត្ោក់បោយស្ថរការឆបោក ប

ោះអន កអាចមិនទទួ លោនវាត្រឡប់មកវ ិញបទ។

ព័រមា
៌ នដដលអន កឆបោកចង់ោន
អន កឆបោកអាចស្ថកលបងបដើមបីទទួ លោនព័រ៌មានរបេ់អនកទាក់ទងនឹង៖
• ឈ្មោះឈេញ
• ថ្ថ្ៃ ដែឆ្នំកំបណើរ
• អាេយោាន
• ព័រ៌មានលមអ ិរអំពីការ Medicare
• Centrelink Customer Reference Number (CRN)
• ឯកស្ថរកំណរ់អរត េឆាណ
• ព័រ៌មានលមអ ិរចូ លកនុង ឬកូ ដភ្ជាប់បៅ myGov
• ព័រ៌មានលមអ ិរ្

គារ

• ពាកយេមាៃរ់។

របបៀបការពារែល ួនអន កផ្ទេល់
បដើមបីការពារព័រ៌មានរបេ់អនក៖
• ដឹងអំពីរបបៀបបដើមបីកំណរ់ការឆបោក
• ត្រូវត្ប ុងត្បយ័រនបៅបពលអន កណាមានក់ទាក់ទងអន កបោយមិនោនរំពឹងទុក
ជាពិបេេត្បេិនបបើពួកបេមាន កាលផ្ុរកំណរ់ជាប េ ន់
• កុំត្ោប់អនកណាក៏បោយនូ វកូ ដភ្ជាប់ ពាកយេមាៃរ់ ឬចបមល ើយរបេ់អនកបៅនឹងេំណួរេមាៃរ់របេ់អនក
• កុំអនុឆារឱ្យអន កបផ្េងបទៀរបត្បើត្ោេ់ ឬបមើល myGov ឬេណនីបៅបលើអុីន្ឺណរ
ិ បផ្េងបទៀររបេ់អនក
• បត្បើត្ោេ់ពាកយេមាៃរ់ដដលងាយត្េួ លឱ្យអន កចងចំ បដុ នត វាពិោកេត្មាប់អនកបផ្េងបទៀរបដើមបីទាយ
• ការពារទូ រេពេ ចល័ររបេ់អនក បោយចក់បស្ថវាបៅបពលអន កមិនបត្បើត្ោេ់វា
• ធា េុវរា ភ្ជ
ិ ពបប្ា ើរបេ់អនកបោយមានបស្ថចក់បៅត្បអប់េំបុត្ររបេ់អនក
និងប្វ ើការដណ បំ ឡើង វ ិញអំពី បប្ា ើរបេ់អនក ត្បេិនបបើអនកផ្ទលេ់បដ ូរផ្េ ោះ។
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របបៀបបដើមបីត្ោប់ ត្បេិនបបើវាជាការឆបោក
អន កអាចកំណរ់ការឆបោកមួ យតាមរយៈការដឹងថាបយើងត្រូវប្វ ើអវីែលោះ ប ើយមិនត្រូវប្វ ើអវីែលោះ។

កិចចការមួ យចំនួនដដលបយើងប្វ ើ
បយើងអាចបផ្ញើអុីដមល ឬស្ថរជាអរា បទបៅឱ្យអន ក។ ស្ថររបេ់បយើងនឹងមិនរ ួមប្ចល
ូ នូ វប្មោះ
ឬព័រ៌មានលមអ ិរទំ ក់ទំនងរបេ់អនកបទ បុដនត អាច៖
• បេន ើឱ្យអន កកក់ ឬរមល ឹកអន កអំពីការណារ់ជួប
• ត្ោប់អនកអំពីការបង់ត្ោក់របេ់អនក
• បឆាក់បពលណាអន កោនផ្ទលេ់បដ ូរព័រ៌មានលមអ ិររបេ់អនក
• ត្ោប់អនក ត្បេិនបបើអនកមានស្ថរថ្ម ីបៅកនុងត្បអប់ស្ថរចូ ល myGov របេ់អនក។
ត្បេិនបបើអនកជំពាក់ត្ោក់បយើង ប

ោះបយើងនឹងបផ្ញេ
ើ ំបុត្របៅឱ្យអន ក។

បយើងអាចទូ រេពេ បៅអន ក បុដនត ត្រូវត្ប ុងត្បយ័រនត្បេិនបបើអនកមិនោនរំពឹងទុកថាមាន
ការបៅទូ រេពេ ពីបយើងបទ។ អន កេួ រេួ រប្មោះ និងព័រ៌មានលមអ ិរទំ ក់ទំនងរបេ់អនកបៅទូ រេពេ ។
ត្បេិនបបើអនកេិរថាអន កបៅទូ រេពេ មិនដមនបយើងបទ េូ មផ្ទដច់ទូរេពេ ប យ
ើ េួ រដរទូ រេពេ ត្រឡប់
មកវ ិញតាមទូ រេពេ មួយកនុងចំបណាមដែេទូ រេពេ បង់ត្ោក់
របេ់បយើង។

កិចចការមួ យចំនួនដដលបយើងមិនប្វ ើ
បយើងមិន បេន ើអនកឱ្យ៖
• ត្ោប់បយើងអំពីពាកយេមាៃរ់ ឬ Personal Identification Number (PIN) របេ់អនកបទ
• បង់ត្ោក់ឱ្យបយើងបដើមបីជួយអន ក
• បផ្ញើ ឬបផ្េ រត្ោក់មកឱ្យបយើងបដើមបីទទួ លោនការបង់ត្ោក់
• ទិញការអំបណាយ ឬប័ណណរងាវន់
• ចុចបលើរំណ ឬបបើកឯកស្ថរភ្ជាប់បៅកនុងអុីដមល ឬស្ថរជាអរា បបទ
• ផ្ដ ល់ឱ្យបយើងនូ វព័រ៌មានលមអ ិរផ្ទេល់ែល ួនរបេ់អនកបៅបលើត្បព័នធផ្េពវ ផ្ាយេងគ មដូ ចជា Facebook ឬ
Twitter បទ
• ផ្ដ ល់ឱ្យបយើងនូ វេិទធិចូលបត្បើត្ោេ់កុំពូ យរទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្ទេល់ែល ួនរបេ់អនកបទ។
បយើងក៏មិនប្វ ើការជាមួ យត្ក ុម ុនបផ្េងបទៀរបដើមបីផ្ដល់ឱ្យអន កនូ វការផ្ដ លជ
់ ូ នពិបេេ

បទ។

អវ ីែលោះដដលត្រូវប្វ ត្ើ បេិនបបើអនកត្រូវោនបេឆបោក
ត្បេិនបបើអនកោនោរ់បង់ត្ោក់ ឬោនផ្ដ ល់ព័រមា
៌ នផ្ទេល់ែល ួនរបេ់អនក ប

ោះអន កេួ រដរ៖

• រកាទុកកំណរ់ត្តាអំពីអវីដដលោនបកើរបឡើង
• ទូ រេពេ មក Scams and Identity Theft Helpdesk ភ្ជលមតាមបលែ 1800 941 126 ។
េូ មត្ោប់បឱ្យើងដឹងត្បេិនបបើអនកត្រូវការអន កបកដត្បផ្ទេល់មារ់ ប ើយបយើងនឹង
ចរ់ដចងឱ្យមានអន កបកដត្បផ្ទេល់មារ់មានក់បោយឥរេិរថ្ថ្ល ។
• រាយការណ៍អំពីឧបបរត បិ រុជាភ្ជស្ថអង់បេល េបៅឯ scamwatch.gov.au

កដនល ងដដលទទួ លោនព័រមា
៌ នបដនា ម
• បៅទូ រេពេ បៅបលែ 131 202 បដើមបីនិយាយជាមួ យបយើងជាភ្ជស្ថរបេ់អនកអំពីការបង់ត្ោក់
និងបេវាកមម Centrelink
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• បៅទូ រេពេ បៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមបលែ 131 450 បដើមបី
និយាយជាមួ យបយើង ជាភ្ជស្ថរបេ់អនកអំពីការបង់ត្ោក់ និងបេវាកមម ទាក់ទងនឹង Medicare និង
Child Support
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដដលអន កអាចអាន ស្ថដប់ ឬ
បមើលព័រ៌មានជាភ្ជស្ថរបេ់អនក
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/scams េត្មាប់ព័រ៌មានបដនា មជាភ្ជស្ថអង់បេល េ
• បៅទេេ

មជឈមណឌលបេវាកមម ។

ចំណា៖ំ ការបៅទូ រេពេ ពបី លែទូ រេពេ ផ្េោះបៅកាន់បលែ ‘13’ ពីកដនល ងណាមួ យបៅកនុងត្បបទេអូ ស្ត្ស្ថតលី
ត្រូវោនេិរថ្ថ្ល តាមអត្តាបថ្រ។ អត្តាប ោះអាចដត្បត្បួ លពីរថ្មល ថ្នការបៅទូ រេពេ បៅកនុងរំបន់ ប ើយ
ក៏អាចដត្បត្បួ លរវាងអន កផ្ដល់បេវាទូ រេពេ
ផ្ងដដរ។ ការបៅទូ រេពេ បៅបលែ ‘1800’ ពីបលែទូ រេពេ
ផ្េ ោះរបេ់អនកេឺឥរេិរថ្ថ្ល ។ ការបៅទូ រេពេ ពីទូរេពេ ស្ថធារណៈ និងទូ រេពេ ថ្ដ អាចត្រូវោនេិរបមាង
ប ើយអាចេិរថ្ថ្ល តាមអត្តាកាន់ដរែព េ់។

ការត្បកាេមិនទទួ លែុេត្រូវ
ព័រ៌មានដដលមានបៅកនុងការបោោះពុមពផ្ាយបនោះមានបគាលបំណងដរជាការដណ ំចំបពាោះការបង់ត្ោក់
និងបេវាកមម
បបុ ណា
ណ ោះ។ ជាការទទួ លែុេត្រូវរបេ់អនកបដើមបីេបត្មចចិរត ត្បេិនបបើអនកត្ោថានចង់
ោក់ពាកយេុំការបង់ត្ោក់ និងបដើមបី ប្វ ើការោក់ពាកយេុំទាក់ទងនឹងកាលៈបទេៈពិបេេរបេ់អនក។
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Beware of scams
Scammers often pretend to be from trusted organisations, like Services Australia.
They may trick you into giving away money or information in return for payments, services and
help.
If a scammer gets your information, they can:
• access your bank account and transfer money from it
• use your name to set up a phone plan and other contracts
• steal your superannuation
• access your email and social media accounts
• pretend to be you.
If you lose money because of a scam, you may not get it back.

Information scammers want
Scammers may try to get your:
• full name
• date of birth
• address
• Medicare card details
• Centrelink Customer Reference Number (CRN)
• identity documents
• myGov sign in details or linking codes
• bank details
• passwords.

How to protect yourself
To protect your information:
• know how to identify a scam
• be careful when someone unexpectedly contacts you, especially if they have an urgent deadline
• never tell anyone your linking codes, passwords or answers to your secret questions
• do not let others use or see your myGov, or other online accounts
• use a password that is easy for you to remember, but hard for others to guess
• protect your mobile device by locking it when you are not using it
• secure your mail by having a lock on your letterbox and redirecting your mail if you move.

14291.2108
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How to tell if it is a scam
You can identify a scam by knowing what we do and what we do not do.

Things we do
We may send you an email or text message. Our messages will not include your name or contact
details, but may:
• ask you to book, or remind you about, an appointment
• tell you about your payments
• confirm when you have changed your details
• tell you if you have a new message in your myGov Inbox.
If you owe us money, we will send you a letter.
We may call you, but be careful if you are not expecting a phone call from us. You should ask for
the caller’s name and contact details. If you do not think the caller is us, hang up and call back on
one of our payment lines.

Things we do not do
We will never ask you to:
• tell us your password or Personal Identification Number (PIN)
• pay us to help you
• send or transfer money to us to get a payment
• buy gift cards or vouchers
• click on links or open attachments in emails or text messages
• give us your personal details on social media, like Facebook or Twitter
• give us access to your computer or personal devices.
We also do not work with other companies to give you special deals.

What to do if you have been scammed
If you have lost money or given away personal information, you should:
• keep a record of what happened
• call our Scams and Identity Theft Helpdesk straight away on 1800 941 126. Let us know if you
need an interpreter and we will arrange one for free.
• report the incident in English at scamwatch.gov.au

Where to get more information
• 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
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• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• go to servicesaustralia.gov.au/scams 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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