HAZARAGI

شروع دوباره افزودن و بازیابی قرضه  Centrelinkپس از وقفه قرضه
COVID-19
در  ،August 2021ما بازیابی قرضه و افزودن قرضه را بطور موقت متوقف کردیم تا به کاهش فشار برای اشخاصی که از قرنطین
های  COVID-19تاثیر پذیرفته اند ،کمک کنیم:
• New South Wales
• Victoria
• South East Queensland
• .The Australian Capital Territory
حاال که محدودیتهای  COVID-19در این ساحه ها در حال کاهش است ،افزودن و بازیابی قرضه  Centrelinkدوباره شروع خواهد
شد.
در  ،January 2022ما مجددا افزودن قرضه را شروع خواهیم کرد .در  July 2022ما بازیابی قرضه های حمایت از معاش و
کمک به خانواده را شروع خواهیم کرد.
ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا قرضه را به بهترین شیوه که مناسب شرایط تان بازپرداخت کنید .شما ضرورت نیست همه قرضه تان
را یکباره بازپرداخت کنید .شما می توانید یک پروگرام پرداخت تنظیم کنید و در طول زمان آن را بازپرداخت کنید .بیشتر افراداین کار
را انجام می دهند.

در  January 2022چه چیزی اتفاق می افتد
افزودن قرضه  Centrelinkاز  10 January 2022دوباره شروع خواهد شد .کنند .ما به اشخاصی که قرضه نوی دارند ،خواهیم
نوشت تا بدانند چه مقدار قرضه دارند و چه زمانی شروع به بازپرداخت بکنند.
بعضی از اشخاصی که بازپرداخت قرضه تان را متوقف می کنند ،ممکن است قرضه نوی نیز داشته باشند.
کدام کس مجبور نیست تا  July 2022کدام پیسه را پس بدهد ،مگر اینکه بخواهد این کار را بکند.
اگر شما میخواهید عاجل تر بازپرداخت را شروع کنید ،سهل ترین راه برای مدیریت بازپرداختها استفاده از خدمات
 Money you oweدر  Centrelink online accountیا پروگرام مبایل  Express Plus Centrelinkتان یا از طریق تماس
با ما است.

از  July 2022چه اتفاقی می افتد
بازیابی قرضه  Centrelinkاز  1 July 2022دوباره شروع خواهد شد .ما از  June 2022با اشخاصی که به آنها اضافه پرداخت
شده است ،تماس خواهیم گرفت تا موعد بازپرداخت و نحوه شروع بازپرداخت قرضه را به آنها یادآوری کنیم.
شما ضرورت نیست همه پیسه ای را که قرضدارید ،یکباره بازپرداخت کنید .شما می توانید یک پروگرام پرداخت تنظیم کنید و در طول
زمان آن را بازپرداخت کنید.

بیشتر افراد این کار را انجام می دهند
شما باید از  July 2022بازپرداخت قرضه را شروع کنید .ما از ماه جون برای شما تکست یادآوری روان خواهیم کرد تا به شما اطالع
دهیم که چه زمانی باید بازپرداخت را شروع کنید .ما همچنین از طریق  myGovو پروگرام مبایل Express Plus Centrelink
یادآورهایی را به  Centrelink online accountتان خواهیم فرستاد.
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اگر شما قرضه نوی دارید
ما خط ای حاوی معلوماتی در مورد هر گونه اضافه پرداخت های نو ،بشمول موعد تاریخی که باید شروع بازپرداخت کنید ،برای شما
روان خواهیم کرد .این موعد  28روز از تاریخی خواهد بود که ما خط را روان می کنیم .اگر شما نمیتوانید بازپرداخت قرضه را در
موعد مقرر شروع کنید ،یا باید قرضه را به طور کامل بازپرداخت کنید ،یک پروگرام پرداخت تنظیم کنید یا با ما تماس بگیرید.
از ماه  ، Julyما همچنین یادآوری هایی را با تکست ،به  Centrelink online accountشما از طریق  myGovو پروگرام مبایل
 Express Plus Centrelinkبرای شما روان خواهیم کرد.

پرداخت های کمک به خانواده
در طول وقفه قرضه ،ما بازیابی قرض ه های معوق از پرداخت های کمک به خانواده را متوقف کردیم .وقتی که وقفه به پایان می رسد،
اگر شما یک قرضه معوقی به ما داشته باشید ،ما ممکن است آن را از شما پس بگیریم:
• معوقه های ) ، Family Tax Benefit (FTBتعدیل کردن اضافه پرداختها و پرداختهای مطالبات یکباره
• معوقه ) Child Care Subsidy (CCSو تعدیل کردن اضافه پرداختها .این فقط برای قرضه های مراقبت از طفل است.
ما همچنین میتوانیم قرضههای کمک به خانواده را از بازپرداخت مالیات از طریق پروسه تعدیل سازی بازیابی کنیم.
برای معلومات بیشتر به لسان انگلیسی به  servicesaustralia.gov.au/balancingمراجعه کنید.

آنچه شما باید بدانید
ما می دانیم که خیلی از افراد چالش های مالی دارند و ممکن است شرایط فردی تغیر کرده باشد .ما در اینجا هستیم که به شما مساعدت
کنیم.
•  .شما می توانید یک پروگرام پرداخت تنظیم کنید و در طول زمان آن را بازپرداخت کنید .اکثر مردم این کار را انجام می دهند
• سهل ترین راه برای مدیریت بازپرداختها استفاده از خدمات  Money you oweدر  Centrelink online accountیا
پروگرام مبایل  Express Plus Centrelinkتان است
• اگر شما نمیتوانید بازپرداخت قرضه را در موعد مقرر شروع کنید ،لطفا ً از طریق لین پرداخت معمولی تان یا لین بازیابی
 Centrelinkبا  .1800 076 072با ما تماس بگیرید .اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید به ما اطالع دهید و ما به صورت
مجانی آن را ترتیب خواهیم داد.

پیسه ای را که به  Centrelinkاز  July 2022قرضدار هستید ،چطور بپردازید
اگر از ما پرداختی دریافت می کنید ،مبلغی از پرداخت معمولی شما کسر خواهد شد .شما ضرورت نیست کاری بکنید .اگر میخواهید
پروگرام پرداخت تان را تغیر دهید یا پرداختهای اضافی به قرضهتان انجام دهید ،میتوانید این کار را بهصورت آنالین با استفاده از
خدمات  Money you oweیا با لین پرداخت معمولی تان انجام دهید.
اگر شما دیگر از ما پرداختی نمی گیرید ،باید مطمئن شوید که پیسه ای را که قرضدارید تا موعد مقرر بازپرداخت کنید یا یک پروگرام
پرداخت تنظیم کنید .اگر شما نمی توانید بازپرداخت قرضه خود را در موعد مقرر شروع کنید ،باید با خط پرداخت  Centrelinkیا خط
بازیابی  Centrelinkبا  1800 076 072تماس بگیرید .اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید به ما اطالع دهید و ما به صورت
مجانی ترجمانی را ترتیب خواهیم داد.
برای معلومات بیشتر به لسان انگلیسی و سایر لسان ها درباره نحوه بازپرداخت پیسه ی که قرضدارید ،به
 servicesaustralia.gov.au/debtsمراجعه کنید.

چه حمایت دیگری در دسترس است
اگر شما نمی دانید که چرا بیش از حد مقدار به شما پرداخت شده است ،میتوانید از ما توضیح بخواهید ،یا اگر با این تصمیم مخالف
هستید ،میتوانید با تماس تلفونی ذیل درخواست بازنگری کنید:
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• لین پرداخت  Centrelinkتان
• لین بازیابی قرضه  Centrelinkبا .1800 076 072
اگر به حمایت اضافی ضرورت دارید ،ما کارکنان مسلکی داریم که می توانند کمک کنند.
 Financial Information Service Officersمی توانند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در مورد امور مالی تان کمک کنند .برای
کسب معلومات بیشتر درباره  Financial Information Serviceما ،به  servicesaustralia.gov.au/fisمراجعه کنید.
مددکاران اجتماعی ما می توانند مشوره کوتاه مدت ،معلومات و ارجاع ب ه خدمات حمایتی ارائه دهند .برای کسب معلومات بیشتر در باره
مددکاران اجتماعی ما:
• به  servicesaustralia.gov.au/socialworkمراجعه کنید
• با  132 850تماس بگیرید و بخواهید با یک مددکار اجتماعی گپ بزنید .اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید به ما اطالع دهید و
ما به صورت مجانی ترجمانی را ترتیب خواهیم داد.

نمبر تلفون های Centrelink
Disability, Sickness and Carers
Families

132 717

136 150

Employment Services

132 850

Youth and Students

132 490

Older Australians

132 300

ABSTUDY

تماس مجانی ™ 1800 132 317

Centrelink Debt Recovery

تماس مجانی ™ 1800 076 072

Centrelink Indigenous
تماس مجانی ™ 1800 138 193
Debt Recovery
 ، Multilingual Phone Serviceبرای گپ زدن با ما به لسانهایی غیر از انگلیسی
Farmer Assistance Hotline

131 202

132 316

Services Australia Feedback
تماس مجانی ™1800 132 468
and Complaints
سئواالت * TTY

تماس مجانی ™1800 810 586

روابط مشتریان * TTY

تماس مجانی ™1800 000 567

* TTYفقط برای اشخاصی است که ناشنوا هستند یا دارای اختالل شنوایی یا گفتاری هستند .یک تلفون  TTYبرای استفاده از
این خدمات مورد ضرورت است.

برای کسب معلومات بیشتر
• برای معلومات بیشتر به  servicesaustralia.gov.au/debtsمراجعه کنید
• به  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageمراجعه کنید ،که در آن میتوانید ویدیوهای حاوی معلومات به لسان
خودتان را بخوانید ،گوش دهید یا تماشا کنید
• با  131 202تماس بگیرید تا درباره پرداختی ها و خدمات  Centrelinkبه لسان خودتان با ما گپ بزنید
• برای  Medicareبا  132 011و  Child Supportبا  131 272تماس بگیرید .اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید به ما
اطالع دهید و ما به صورت مجانی ترجمانی را ترتیب خواهیم داد
• به یک مرکز خدمات مراجعه کنید.
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توجه :تماس های تلفونی از تلفون خانه تان با نمبر های ’ ‘13از هر نقطه آسترالیا نرخ ثابتی دارد .این نرخ ممکن است بسته به قیمت
مکالمه محلی باشد و ممکن ا ست بین ارائه دهندگان خدمات تلفونی نیز متفاوت باشد .تماس با نمبر های ’ ‘1800از تلفون منزل شما
مجانی است .تماسهای تلفونی عمومی و مبایل ممکن است زمان بندی بشوند و نرخ باالیی داشته باشند.
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Restarting Centrelink debt raising and recovery
after the COVID-19 debt pause
In August 2021, we temporarily paused debt recovery and debt raising to help ease pressure for
people impacted by the COVID-19 lockdowns in:
• New South Wales
•

Victoria

•

South East Queensland

• The Australian Capital Territory.
Now that COVID-19 restrictions are easing in these areas, debt raising and recovery for Centrelink
will start again.
We will start debt raising again in January 2022. In July 2022 we will start recovering income
support and family assistance debts.
We want to help you to repay money in a way that best suits your situation. You do not need to
repay your debt all at once. You can set up a payment arrangement and repay it over time. Most
people do this.

What is happening in January 2022
Centrelink debt raising will restart from 10 January 2022. We will write to people who have a new
debt to let them know how much they owe, and when to start repaying.
Some people who put their debt repayments on hold may also have a new debt.
No one will have to pay anything back until July 2022, unless they choose to.
If you want to start repaying sooner, the easiest way to manage repayments is using the Money
you owe service in your Centrelink online account or Express Plus Centrelink mobile app or by
calling us.

What is happening from July 2022
Centrelink debt recovery will restart from 1 July 2022. We will contact people who were overpaid
from June 2022, to remind them of the due date for their repayments and how they can start
repaying money.
You do not need to repay the money you owe all at once. Most people set up a payment
arrangement and pay over time.

If you put your repayments on hold
You need to start repaying money from July 2022. We will send you a text message reminder from
June, to let you know when you need to start making repayments. We will also send reminders to
your Centrelink online account through myGov and Express Plus Centrelink mobile app.
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If you have a new debt
We will send you a letter with information about any new overpayments, including the due date you
need to start making repayments. This will be 28 days from the date we send the letter. You will
need to either repay the money in full, set up a payment arrangement or contact us if you can not
start repaying the money by the due date.
From July, we will also send you reminders via text message, your Centrelink online account
through myGov and Express Plus Centrelink mobile app.

Family assistance payments
During the debt pause we stopped recovering outstanding debts from family assistance payments.
When the pause ends, if you have an outstanding debt with us we may recover it from your:
• Family Tax Benefit (FTB) arrears, balancing top ups and lump sum claim payments
• Child Care Subsidy (CCS) arrears and balancing top up payments. This is for child care debts
only.
We can also recover family assistance debts from tax refunds through the balancing process.
To find out more in English go to servicesaustralia.gov.au/balancing

What you should know
We understand many people have financial challenges and that individual circumstances may
have changed. We are here to help you.
• If you owe us money, you do not need to repay it all at once. You can set up a payment
arrangement and repay it over time. This is what most people do
• The easiest way to manage repaying money is by using the Money you owe service in your
Centrelink online account or Express Plus Centrelink mobile app
• If you cannot start repaying money by the due date, please call us on your regular payment line
or the Centrelink recovery line on 1800 076 072. Let us you know if you need an interpreter, and
we will arrange one for free.

How to repay money that you owe to Centrelink from July 2022
If you are getting a payment from us, you will have an amount deducted from your regular
payment. You don’t need to do anything. If you would like to change your payment arrangement or
make extra payments to your debt, you can do this online using the Money you owe service or by
calling your regular payment line.
If you no longer get a payment from us, you need to make sure you have repaid the money you
owe by the due date, or set up a payment arrangement. If you cannot start repaying your debt by
the due date, you should call your Centrelink payment line or the Centrelink recovery line on
1800 076 072. Let us know if you need an interpreter, and we will arrange one for free.
For more information in English and other languages about how to repay money you owe, go to
servicesaustralia.gov.au/debts

PAGE 6 of 8

Services Australia

ENGLISH

What other support is available
If you do not understand why you have been overpaid you can ask us for an explanation, or if you
disagree with the decision, you can ask for a review by calling:
•

your Centrelink payment line

• the Centrelink debt recovery line on 1800 076 072.
If you need extra support, we have specialist staff who can help.
Our Financial Information Service Officers can help you make informed decisions about your
finances. To find out more about our Financial Information Service go to
servicesaustralia.gov.au/fis
Our social workers can provide short-term counselling, information and referrals to support
services. To find out more about our social workers:
• go to servicesaustralia.gov.au/socialwork
• call 132 850 and ask to speak with a social worker. Let us know if you need an interpreter, and
we will arrange one for free.

Centrelink phone numbers
Disability, Sickness and Carers
Families

132 717

136 150

Employment Services 132 850
Youth and Students

132 490

Older Australians

132 300

ABSTUDY

Freecall™ 1800 132 317

Centrelink Debt Recovery

Freecall™ 1800 076 072

Centrelink Indigenous
Debt Recovery

Freecall™ 1800 138 193

Multilingual Phone Service, to speak to us in languages other than English
Farmer Assistance Hotline

131 202

132 316

Services Australia 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.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/debts for more information
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
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• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an interpreter,
and we will arrange one for free
• 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.
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