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လိ မ်လုပ်ဇာတ်မ ာျားကို သတိ ထာျားပါ
လိ မ်လုပ်ဇာတ်လုပ်သူမ ာျားသည် Services Australia ကဲ့ သို ဲ့ ယု ကကည်စိတ်ခ ရသညဲ့် အဖ ဲ့အစည်ျားမ ာျားမှဖဖစ်သည်ဟု
မ ာျားသသာအာျားဖဖငဲ့ ် ဟန်သ ာင်ကကသည်။
၎င်ျားတဲ့ို သည် သ ာက်ပဲ့ သကကျားသငမ ာျား၊ ဝန်သ ာင်မှုမ ာျားနှငဲ့ ်အကူ အညီ အတက် ဖပန်လည်သပျား ပ်သညဲ့်အသနဖဖငဲ့ ် သငသကကျား
သို ဲ့မဟု တ် သတင်ျားအခ က်အလက် သပျားသစရန် သငဲ့ ်အာျားလှညဲ့်စာျားသကာင်ျား လှ ညဲ့်စာျားနိုင်သည်။
အကယ်၍ လိ မ်လုပ်ဇာတ်လုပ်သူမ ာျားသည် သငဲ့ ် သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျားကို ရရှိလျှင် ၎င်ျားတဲ့ို သည်• သငဲ့ ် ဘဏ်စာရင်ျားကို ဝင်သရာက်နိုင်ပပီ ျား သငကို လသဖပာင်ျားနိုင်သည်
• ဖုန်ျားသု ျားစမှု နှငဲ့ ် အဖခာျား ကန် ရို က်စာခ ျုပ်မ ာျားတင် သငဲ့ ်အမည်ကို သု ျားနိုင်သည်
• သင်၏ အို နာစာရန်ပု သင (စူ ပါ) ကို ခို ျားနိုင်သည်
• သင်၏ အီ ျားသများလ်နှငဲ့ ် လူ မှု သရျားကန်ရက် စာရင်ျားမ ာျားကို ရယူ နို င်သည်
• သင်ကဲ့ သို ဲ့သယာင်သ ာင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ လိ မ်လုပ်ဇာတ်က ကာင် သင် ကငွေ က ကျားဆု ျားရျားလျှင် သင် ပပန်ရနို င်မည် မဟု တ်ပါ။

လိ မ်လုပ်ဇာတ်လုပ်သူမ ာျား လို ခ င်သည် အခ က်အလက်
လိ မ်လုပ်ဇာတ်လုပ်သူမ ာျားသည် သင်၏ သအာက်ပါအခ က်အလက်မ ာျားကို ရယူ ရန် ကကိ ျားစာျားသကာင်ျား ကကိ ျားစာျားနိုင်သည်• အမည်အဖပညဲ့်အစု
• သများသကက ရာဇ်
• လိ ပ်စာ
• Medicare ကတ်ဖပာျား အသသျားစိတ်အခ က်မ ာျား
• Centrelink Customer Reference Number (CRN)
• မည်သူမည်ဝါဖဖစ်သကကာင်ျား စာမှ တ်စာတမ်ျားမ ာျား
• myGov စာရင်ျားဝင်သရာက်သညဲ့် အသသျားစိတ်အခ က် သို ဲ့မဟု တ် ခ တ
ိ ် က် ာျားသညဲ့် လျှိျု ဲ့ဝှက်ကုဒ်နပါတ်မ ာျား
• ဘဏ်စာရင်ျားအသသျားစိတ်
• passwords.

သင်ကိုယ်တိုင်ကို မည်သို ကာကွေ ယ်မည်
သငဲ့ ် အခ က်အလက်ကို ကာကယ်သပျားရန်• လိ မ်လုပ်ဇာတ်လုပ််သူကို မည်သဲ့ို သဖာ် ု တ်ရမည်ကို သိ ရှိပါ
• တစ်စု တစ်သယာက်က မသမျှာ်လငဲ့ ်ဘ သငဲ့ ်အာျား က်သယ်လာသညဲ့်အခါ သတိ ာျားပါ၊ အ ူ ျားသဖဖငဲ့ ် ၎င်ျားတဲ့ို တင်
အသရျားသပေါ် သနာက် ု ျားရက် သတ်မှတ်ခ က် ရှိလျှင်ဖဖစ်သည်
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• သင်၏ ခ တ
ိ ် က်သညဲ့် လျှျုိ ဲ့ဝှက်ကုဒ်နပါတ်၊ စကာျားဝှက်မ ာျား သို ဲ့မဟု တ် သငဲ့ ် လျှိျု ဝ
ဲ့ ှ က်သများခန်ျားမ ာျား၏ အသဖဖမ ာျားကို
မည်သူက
ဲ့ ို မျှ မည်သညဲ့်အခါမျှ မသဖပာပါနှ ငဲ့ ်
• သင်၏ myGov သို ဲ့မဟု တ် အဖခာျား အန်လိုင်ျားစာရင်ျားမ ာျားကို အဖခာျားသူမ ာျားအာျား အသု ျားမပပသစနှ ငဲ့ ် သို ဲ့မဟု တ် မဖမင်သစနှ ငဲ့ ်
• သငဲ့ ်အတက် မှ တ်မိရန် လယ်ကူသသာ်လည်ျား အဖခာျားသူမ ာျားအတက် ခနဲ့်မှန်ျားရန် ခက်ခသညဲ့် စကာျားဝှက်ကို အသု ျားပပပါ
• သငဲ့ ် မို ဘို င်ျားဖုန်ျားကို အသု ျားမပပသညဲ့်အခါ ပိ တ် ာျားဖခင်ျားဖဖငဲ့ ် ကာကယ်ပါ
• သငဲ့ ် စာသသတတ ာပု ျားအာျား သသာဲ့ခတ် ာျားဖခင်ျားဖဖငဲ့ ် စာတို က်မှစာကို လု ပခသအာင် ာျားပါ၊ အကယ်၍ သင် အိ မ်သဖပာင်ျားလျှင်
သငဲ့ ်စာကို လိ ပ်စာသဖပာင်ျားပိုဲ့သစရန်လုပ်ပါ။

လိ မ်လုပ်ဇာတ် ဟု တ်/မဟု တ် မည်သိုသိ ရိ မည်
ကျွန်ုပ်တဲ့ို မည်သညဲ့်အရာကို လု ပ်သည် နှ ငဲ့ ် မည်သညဲ့်အရာကို မလု ပ်သည်ကို သိ ရှိ ာျားဖခင်ျားဖဖငဲ့ ် သင် လိ မ်လုပ်ဇာတ်ကို
ခဖခာျားသဖာ် ု တ်နိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို လု ပ်သည်အရာမ ာ
ကျွန်ုပ်တဲ့ို သည် သငဲ့ ် အီ ျားသများလ် သို ဲ့မဟု တ် ဖုန်ျားအမှ ာစာ ပို ဲ့သကာင်ျားပိုဲ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တဲ့ို ၏ ဖုန်ျားအမှ ာစာတင် သငဲ့ ်အမည်
သို ဲ့မဟု တ် က်သယ်ရမညဲ့်အသသျားစိတ်အခ က်မ ာျား ပါဝင်မည် မဟု တ်သသာ်လည်ျား သအာက်ပါတို ဲ့ကို လု ပ်သကာင်ျား
လု ပ်နိုင်သည်• သငဲ့ ်အာျား ရက်ခ ိန်ျားယူခို င်ျားရန် သို ဲ့မဟု တ် ရက်ခ ိန်ျားနှငဲ့ ်ပတ်သက်၍ သတိ သပျားရန်
• သငဲ့ ်သ ာက်ပဲ့ သကကျားမ ာျားနှငဲ့ ်ပတ်သက်၍ သငဲ့ ်အာျား သဖပာရန်
• သငဲ့ ် အသသျားစိတ်အခ က်မ ာျား သင် သဖပာင်ျားလခဲ့ သညဲ့်အခါ အတည်ပပရန်
• သင်၏ myGov တင် အမှ ာစာအသစ် ရှိလျှင် သင်အာျား သဖပာဖပရန်တဲ့ို ဖဖစ်သည်။
အကယ်၍ သင် ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား သငဖပန် ပ်ရန်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တဲ့ို သငဲ့ ်

စာပို ဲ့ပါမည်။

ကျွန်ုပ်တဲ့ို သငဲ့ ်အာျား ဖုန်ျား က်သကာင်ျား က်နိုင်သသာ်လည်ျား အကယ်၍ သင် ကျွန်ုပ်တဲ့ို မှ ဖုန်ျားကို သမျှာ်လငဲ့ ်သနသည်
မဟု တ်လျှင် သတိ ာျားပါ။ သငဲ့ ်အသနဖဖငဲ့ ် ဖုန်ျားသခေါ်သူ ၏ အမည်နှငဲ့ ် က်သယ်ရမညဲ့် အသသျားစိတ်အခ က်မ ာျားကို
သများဖမန်ျားသငဲ့ ်သည်။ အကယ်၍ ဖုန်ျားသခေါ်သူ မှ ာ ကျွန်ုပ်တဲ့ို ဖဖစ်သည်ဟု သင် မ င်လျှင် ဖုန်ျားခ လို က်ပပီ ျား ကျွန်ုပ်တဲ့ို ၏
သ ာက်ပဲ့ သကကျားဖုန်ျားလိုင်ျားမ ာျားအနက် တစ်ခုဖဖငဲ့ ် ဖုန်ျားဖပန် က်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို မလု ပ်သည်အရာမ ာ
ကျွန်ုပ်တဲ့ို မည်သည်အခါမျှ သငဲ့ ်အာျား သအာက်ပါတို ဲ့ကို လု ပ်ခိုင်ျားမည် မဟု တ်ပါ• သင်၏ စကာျားဝှက် သို ဲ့မဟု တ် Personal Identification Number (PIN) ကို သဖပာဖပရန်
• သငဲ့ ်အာျား ကူ ညီ ရန်အတက် ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား သငသပျားရန်
• သ ာက်ပဲ့ သကကျားရရန်အတက် ကျွန်ုပ်တဲ့ို

သင ပို ဲ့ရန် သို ဲ့မဟု တ် သငလသပျားရန်

• လက်သ ာင်ကတ်ဖပာျားမ ာျား သို ဲ့မဟု တ် သဖာက်ခ ာမ ာျား ဝယ်ပိုဲ့ရန်
• အခ တ
ိ ်အ က်လငဲ့ ်ဂ်မ ာျားကို ကလစ်နှိပ်ရန် သို ဲ့မဟု တ် အီ ျားသများလ်ရှိ ပူ ျားတပါမ ာျား သို ဲ့မဟု တ် အမှ ာစာမ ာျားကို ဖငဲ့ ်ကကညဲ့်ရန်
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• Facebook သို ဲ့မဟု တ် Twitter ကဲ့ သို ဲ့ လူ မှု သရျားကန်ရက်မ ာျားရှိ သင်၏ ကို ယ်သရျားအသသျားစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား သပျားသစရန်
• သင်၏ ကန်ပ ျူတာ သို ဲ့မဟု တ် ကို ယ်သရျားကိုယ်တာသု ျား မို ဘို င်ျားကိရိယာမ ာျားကို ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား ဝင်ကကညဲ့်ခငဲ့ ်သပျားသစရန်
တို ဲ့ဖဖစ်သည်။
သငဲ့ ်အာျား အ ူ ျားသစ ျားနှုန်ျားဖဖငဲ့ ် ရရှိသစရန် ကျွန်ုပ်တဲ့ို အဖခာျား ကု မပ ဏီမ ာျားနှငဲ့ ်လည်ျား အတူ မလု ပ်ကိုင်ပါ။

သင် အလိ မ်ခကနရလျှင် လု ပ်ရမည် အရာ
အကယ်၍ သင် သင

ု ျားရှု ျားခဲ့ လျှင် သို ဲ့မဟု တ် ကို ယ်သရျားအခ က်အလက် သပျားခဲ့ မိ လျှင် သင် လု ပ်သငဲ့ ်သည်မှာ -

• မည်သညဲ့်အရာဖဖစ်ခဲ့ သကကာင်ျား မှ တ်တမ်ျားလုပ် ာျားပါ
• ကျွန်ုပ်တဲ့ို ၏ Scams and Identity Theft Helpdesk ဖုန်ျား 1800 941 126 ကို ခ က်ခ င်ျား ဖုန်ျား က်ပါ။ သင် စကာျားဖပန်
လို အပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား အသိ သပျားပါ၊ ကျွန်ုပ်တဲ့ို စကာျားဖပန်တစ်ဦျားကို အခမဲ့ စီ စဉ်သပျားပါမည်။
• အခင်ျားဖဖစ်ရပ်အသကကာင်ျားကို ဝက်ဘ် ို က် scamwatch.gov.au တင် အဂဂ လိ ပ်လို သတင်ျားပိုဲ့ပါ

အပို အခ က်အလက် ရယူ ရမည်ကနရာ
• Centrelink သ ာက်ပဲ့ သကကျားသပျားသငမ ာျားနှင်ဲ့ဝန်သ ာင်မှုမ ာျားတဲ့ို နှင်ဲ့ပတ်သက်၍ သင်ဲ့ဘာသာစကာျားဖဖင်ဲ့ ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား
သဖပာ ို ရန် ဖုန်ျား 131 202 ကို သခေါ်ပါ
• Medicare နှ ငဲ့ ် Child Support သပျားသငမ ာျားနှင်ဲ့ ဝန်သ ာင်မှုမ ာျားအသကကာင်ျား သင်ဲ့ဘာသာစကာျားဖဖင်ဲ့ ကျွန်ုပ်တဲ့ို အာျား
သဖပာ ို ရန် Translating and Interpreting Service (TIS National) ဖုန်ျား 131 450 ကို က်ပါ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ဲ့ဝင်သရာက်ပါ၊ ၄င်ျားတင် သင်သည် အခ က်အလက်မ ာျားကို သင်ဲ့
ဘာသာစကာျားဖဖင်ဲ့ ဖတ်နိုင်သည်၊ နာျားသ ာင်နိုင်သည် သို ဲ့မဟု တ် ဗီ ဒီယိုကကည်ဲ့နို င်ပါသည်
• အဂဂ လိ ပ်ဘာသာစကာျားဖဖငဲ့ ် အခ က်အလက်အပို ကို servicesaustralia.gov.au/scams တင်ကကညဲ့်ပါ
• ဝန်သ ာင်မှုဌာန တစ်ခုသို ဲ့ သာျားသရာက်ပါ။
မှ တ်ခ က်- Australia မည်သည်ဲ့သနရာမှ မ ို သင်ဲ့အိ မ်ဖုန်ျားမှ ဖုန်ျား ‘13’ နပါတ်မ ာျားသဲ့ို သခေါ်သသာ ဖုန်ျားသခေါ်ခမ ာျားကို
ပု သသနှု န်ျားဖဖင်ဲ့ က ခရပါသည်။ အ ို ပါဖုန်ျားသခေါ်နှု န်ျားမှာ သဒသသဖပာက သင်ဲ့သင ကလမှု ရှိသကာင်ျားရှိနိုင်ပပီ ျား တယ်လီဖုန်ျားကုမပ ဏီ
အခ င်ျားခ င်ျားတင်လည်ျား ကလသကာင်ျား ကလနို င်သည်။ သငဲ့ ်အိမ်ကကိ ျားဖုန်ျားမှ ‘1800’ ဖုန်ျားနပါတ်မ ာျားသဲ့ို သခေါ်သသာ
ဖုန်ျားသခေါ်ခမ ာျားမှာ အခမဲ့ ဖဖစ်သည်။ အမ ာျားဖပည်သူဖုန်ျားနှင်ဲ့ မို ဘို င်ျားဖုန်ျားမ ာျားမှ သခေါ်သသာဖု န်ျားသခေါ်ဖခင်ျားမ ာျားကို အခ ိန်တိုင်ျားတာ
ာျားနိုင်ပပီ ျား ပို မို ကကီ ျားဖမင်ဲ့သသာနှု န်ျားဖဖင်ဲ့ က ခရနို င်သည်။

တာဝန်မယူ ပငင်ျားဆိုခ က်
ဤ ု တ်ဖပန်စာသစာင်ပါ အခ က်အလက်မ ာျားကို သ ာက်ပဲ့ သကကျားသပျားသငမ ာျားနှင်ဲ့ ဝန်သ ာင်မှုမ ာျားအတက် လမ်ျားညန်တစ်ခု
အဖဖစ်သာ ရည်ရယ် ာျားပါသည်။ သင်၏ သီ ျားဖခာျားအသဖခအသနမ ာျားနှငဲ့ ်ပတ်သက်ပပီ ျား သ ာက်ပဲ့ သကကျားသင သလျှာက်ရန်နှငဲ့ ်
သလျှာက်လာတစ်သစာင်ကိုတင်သင်ျားရန် လို /မလို မှ ာ သင်၏တာဝန်ဖဖစ်သည်။
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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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