BURMESE

COVID-19 ကာလ က ကြွေးမ ြီ ရပ်ဆို င်ြွေးထာြွေးခြင်ြွေးမပြီ ြွေးဆို ြွေးမပြီ ြွေးက ာက်
Centrelink က ကြွေးမ ြီ ကြ ြွေးကပြွေးခြင်ြွေးနှင်
က ကြွေးမ ြီ ခပ ်လည်ကကာက်ြခြင်ြွေးကို ခပ ်စလို ပ်ကပြွေးက မပြီ ခြစ်သည်။
August 2021 (၂၀၂၁ ခု နှ စ် သြဂုတ်လ) တွ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ြည် အ ောက်ပါနယ်အ ြေြေ ောျား၌ အလောို့ဂ်အ ါင်ျားခ ခင်ျားအသကောငို့ ်
လူ ြေ ောျား အပေါ် COVID-19 ဖစြီ ျားြေှု အ ဖအလ ောို့အပျားအစရန် တွ က် အ ကျားမြေြီ ပန်လည်အကောက်ခံ ခင်ျားနှငို့ ် အ ကျားမြေြီ အခ ျားအပျား ခင်ျား
ကစစ တု ို့ကု အခတတ ရပ်ဆု င်ျားထောျားခို့ ြည်• New South Wales
• Victoria
• South East Queensland
• The Australian Capital Territory.
ယခု ခါ ဆု ပါ နယ်အ ြေြေ ောျား၌ COVID-19 ပတ်ပင်ကနို့်ြတ်ခ က်ြေ ောျားကု အလ ောို့အပါို့အပျားအနမပြီ ျား၊ Centrelink
အ ကျားမြေြီ အခ ျားအပျား ခင်ျားနှငို့ ် အ ကျားမြေြီ ပန်လည်အကောက်ခံ ခင်ျားတု ို့ကု ပန်လည်စလု ပ်အပျားြေည် ဖစ်ပါြည်။
ကျွန်ုပ်တု ို့ြည် အ ကျားမြေြီ အခ ျားအပျား ခင်ျားကု January 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇန်နဝါရြီ လ) တွ င် ပန်စလု ပ်အပျားပါြေည်။ July 2022
(၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇူ လု င်လ) တွ င် ဝင်အငွ အထောက် ပံို့ အ ကျားမြေြီ နှငို့ ် ြေြောျားစု ကူ အ ကျားမြေြီ ြေ ောျားကု ပန်စအကောက်ခံပါြေည်။
ြငို့ ် အ ခ အနနှ ငို့ ် အကောင်ျားဆု ံ ျားလု က်ဖက်ြေညို့် နည်ျားလြေ်ျား ဖငို့ ် ြင် အ ကျားကု ပန်လည်အပျားဆပ်အစလု ြည်။ ြင်
အ ကျားကု တစ်ကကြေ်တည်ျား ကု န်လု ံ ျား အပျားဆပ်ရန် ြေလု ပ်ပါ။ ြင် အ ကျားအပျားဆပ်ြေညို့် ရစ်က စြီ စဉ်ကု လု ပ်နု င်မပြီ ျား
ခ န်ကောလတစ်ခု တွ င်ျား ပန်လည်အပျားဆပ်နု င်ြည်။ လူ ြေ ောျားစုက ဤြု ို့လုပ်သကပါြည်။

January 2022 (၂၀၂၂ ြို နှ စ် ဇ ် ဝါရြီ လ) တွ င် ဘာခြစ်လာ ည် ည်ြွေး။
Centrelink အ ကျားမြေြီ အခ ျားအပျား ခင်ျားကု 10 January 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇန်နဝါရြီ လ ၁၀ ရက်) အနို့ြေှစ၍
ပန်လည်အခ ျားအပျားပါြေည်။ အ ကျားမြေြီ ြစ် တင်အနြညို့်လူြေ ောျားကု ၎င်ျားတု ို့ ြေည်ြေ အ ကျားတင်အနအသကောင်ျားနှငို့ ် ြေည်ြညို့် ခ န်၌
ပန်လည်အပျားဆပ်ရြေည် ဖစ်အသကောင်ျား ြအပျားရန် ကျွန်ုပ်တု ို့ စောအရျားပု ို့ပါြေည်။
အ ကျားမြေြီ ပန်လည်အပျားဆပ်ရန် ဆု င်ျားငို့ံ ထောျားြူ ခ ို့ြည်လည်ျား အ ကျားမြေြီ ြစ် ရှနု င်ြည်။
ြေည်ြူြေ ြေြေတု ို့ကု ယ်တု င် အပျားဆပ်လု ြည်ြေှလွ ၍ July 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇူ လု င်လ) ြေအရောက်ြေခ င်ျား အပျားဆပ်ရန် လု ြေည်
ြေဟု တ်ပါ။
ြင် အ ကျားမြေြီ ကု ပု အစော၍ အပျားဆပ်လု လ င် ပန်ဆပ်ရန် လွ ယ်ကူဆံု ျားနည်ျားလြေ်ျားြေှော ြင်၏ Centrelink online account
ြု ို့ြေဟု တ် Express Plus Centrelink ြေု ဘု င်ျား က်ဖ်ရှ Money you owe ဝန်အဆောင်ြေှုကု ြံု ျားပပ ခင်ျား ြု ို့ြေဟု တ်
ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား ဖုန်ျားဆက် ခင်ျား ဖစ်ြည်။
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July 2022 (၂၀၂၂ ြို နှ စ် ဇူ လို င်လ) တွ င် ဘာခြစ်လာ ည် ည်ြွေး။
1 July 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇူ လု င်လ ၁ ရက်) အနို့ြေှစ၍ Centrelink အ ကျားမြေြီ ပန်လည်အကောက်ခံပါြေည်။
အငွ ပု အပျားခံရြည်လူြေ ောျားကု ၎င်ျားတု ို့ အ ကျား ပန်ဆပ်ရန် က အရောက်ြေညို့် ခ န်နှငို့ ် အ ကျားမြေြီ ြေည်ြု ို့ ပန်ဆပ်နု င်အသကောင်ျား
ြတအပျားရန် June 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇွ န်လ) ြေှစ၍ ကျွန်ုပ်တု ို့ ဆက်ြွယ်ပါြေည်။
ြင် တင်အနြညို့်အ ကျားမြေြီ ောျားလု ံ ျားကု တစ်ကကြေ်တည်ျား ပန်ဆပ်ရန် ြေလု ပါ။ လူ ြေ ောျားစုြေှော
ရစ်က အပျားဆပ်ြေညို့် စြီ စဉ်ကု လု ပ်မပြီ ျား ခ န်ကောလတစ်ခု တွ င်ျား ပန်ဆပ်သကပါြည်။

သင် က ကြွေးမ ြီ ခပ ်ဆပ်ခြင်ြွေးကို ဆို င်ြွေးငထာြွေးလျှင်
July 2022 (၂၀၂၂ ခု နှ စ် ဇူ လု င်လ) ြေှစ၍ ြင် ပန်ဆပ်ရန်လု ြည်။ ြင် ြေည်ြညို့် ခ န်၌ အ ကျား ပန်ဆပ်ရြေည်ကု
ြအပျားရန် ကျွန်ုပ်တု ို့ ဇွ န်လြေှစ၍ ြငို့ ်ထံ ြတအပျားဖုန်ျား ြေှောစောပု ို့ပါြေည်။ myGov နှ ငို့ ် Express Plus Centrelink
ြေု ဘု င်ျား က်ဖ်ြေှတစ်ဆငို့ ် ြင်၏ Centrelink online account ြု ို့လည်ျား ြတအပျားစောြေ ောျားပု ို့ပါြေည်။

သင်တွင် က ကြွေးမ ြီ အသစ် က ကြွေးတင်လျှင်
ပု အပျားအငွ တစ်ခုခု နှ ငို့ ်ပတ်ြက်မပြီ ျား စောတစ်အစောင် ြငို့ ်ထံ ကျွန်ုပ်တု ို့ ပု ို့ပါြေည်၊ ပန်စ၍ ဆပ်ရန်လု ပ်ြညို့်
ခ န်က အရောက်ြေညို့် ရက် ပါ ဝင် ဖစ်ြည်။ ၎င်ျားက အရောက်ြေညို့်ရက်ြေှော ကျွန်ုပ်တု ို့ပု ို့ြညို့်စော ရက်စွြေှ 28 ရက်အနို့
ဖစ်ပါြေည်။ ြင် အ ကျား အ ပ အက ဆပ်ရန် ဖစ်အစ၊ အပျားဆပ်ရြေညို့်ရက် အနောက်ဆု ံ ျားထောျားမပြီ ျား ြင် ပန်ြေဆပ်နု င်လ င်
ရစ်က ဆပ်ြေညို့် စြီ စဉ်လုပ်ရန် ြု ို့ြေဟု တ် ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား ဆက်ြွယ်ရန် ဖစ်အစ လု ပ်ပါြေည်။
July (ဇူ လု င်လ)ြေှစ၍ ြတအပျားစောြေ ောျားကု ဖုန်ျား ြေှောစောြေှတစ်ဆငို့ ် ြငို့ ်ထံပု ို့ပါြေည်၊ myGov နှ ငို့ ် Express Plus Centrelink
ြေု ဘု င်ျား က်ဖ်ြေှတစ်ဆငို့ ် ြင်၏ Centrelink online account ြု ို့လည်ျား ပု ို့ပါြေည်။

သာြွေးစို ပပို ြွေးကပြွေးကငွ ာြွေး
အ ကျားမြေြီ ရပ်ဆု င်ျားထောျားြညို့်ကောလ တွ င်ျား ြေြောျားစု ပံို့ ပု ျားအပျားအငွ ြေှ က န်ရှအနအြျားြညို့် အ ကျားမြေြီ ြေ ောျား ပန်လည်အကောက်ခံ ခင်ျားကု
ကျွန်ုပ်တု ို့ ရပ်ဆု င်ျားထောျားခို့ ြည်။ ရပ်ဆု င်ျားထောျားြညို့်ကောလမပြီ ျားဆု ံ ျားြွောျားြညို့် ခါ ကယ်၍ ြငို့ ်တွင်
ပန်ဆပ်ရန်အ ကျားက န်ရှလ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ ြင်၏ အ ောက်ပါ အထောက်ပို့ံ အသကျားြေ ောျားြေှ အ ကျား ပန်လည်အကောက်ခံနု င်ြည် • Family Tax Benefit (FTB) ရရန်က န်အငွ ြေ ောျား၊ ပန်ညှမပြီ ျားထပ်ရြေညို့်အငွ ြေ ောျားနှငို့ ်

လံု ျား ရင်ျားအတောင်ျားခံအငွြေ ောျား

• Child Care Subsidy (CCS) ရရန်က န်အငွ ြေ ောျား၊ ပန်ညှမပြီ ျားထပ်ရြေညို့်အငွ ြေ ောျား။ ကအလျားထန်ျား အ ကျားမြေြီ တွ က်ြော
ဖစ်ြည်။
ကျွန်ုပ်တု ို့ြည် ြေြောျားစု ပံို့ ပု ျားအပျားအငွ အ ကျားမြေြီ ြေ ောျားကု ပန်လည်ညှအပျား ခင်ျားြေှတစ်ဆငို့ ် ရရှြညို့်
အ ကျားမြေြီ အကောက်ခံနု င်ြည်။

ခွ န် ပန် ြေ်ျားအငွ ြေှလည်ျား

ဂဂ လပ်ဘောြော ဖငို့ ် ပု ြေု ြရှရန်သကညို့်ရြေညို့်ဝက်ဘ်ဆု က်-servicesaustralia.gov.au/balancing
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သင် သသင်သည်အရာ
လူ ြေ ောျား ပောျားတွင် အငွ အသကျား ခက် ခြေ ောျားရှမပြီ ျား ပုဂ္ လ်ဆု င်ရော အ ခ အနြေ ောျား အ ပောင်ျားလနု င်အသကောင်ျား ကျွန်ုပ်တု ို့
နောျားလည်ပါြည်။ ြငို့ ် ောျားကူညြီ ရန် ကျွန်ုပ်တု ို့ ဤအနရောတွ င်ရှပါြည်။
• ြင် ကျွန်ုပ်တု ို့ထံ အ ကျားရှလ င် တစ်ကကြေ်တည်ျား ောျားလု ံ ျားကု ပန်ဆပ်ရန် ြေလု ပါ။ ြင် အ ကျားအပျားဆပ်ြေညို့်
ရစ်က စြီ စဉ်ကု လု ပ်နု င်မပြီ ျား ခ န်ကောလတစ်ခု တွ င်ျား ပန်လည်အပျားဆပ်နု င်ြည်။ လူ ြေ ောျားစုြေှော ဤြု ို့လုပ်သကြည်
•

အ ကျား ပန်ဆပ်ရန် လွ ယ်ကူဆံု ျားနည်ျားလြေ်ျားြေှော ြင်၏ Centrelink online account ြု ို့ြေဟု တ် Express Plus
Centrelink ြေု ဘု င်ျား က်ဖ်ရှ Money you owe ဝန်အဆောင်ြေှုကု ြံု ျားပပ ခင်ျား ဖငို့ ် ဖစ်ပါြည်

• ြင် ပန်ဆပ်ရန် ခ န်က အရောက်ြညို့်အနို့ အနောက်ဆု ံ ျားထောျား၍ ပန်ြေဆပ်နု င်လ င် ြင်၏ ပံု ြေှန် အထောက်ပို့ံ အသကျားအငွ
ဖုန်ျားလု င်ျား ြု ို့ြေဟု တ် Centrelink အ ကျား ပန်အကောက်ခံအရျား ဖုန်ျားလု င်ျား ဖုန်ျား 1800 076 072 ဖငို့ ်
ကျွန်ုပ်တု ို့ကု ဖုန်ျားဆက်ပါ။ ြင် စကောျား ပန်တစ်ဦျားလု လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ကု ြအပျားပါ၊ ကျွန်ုပ်တု ို့ စကောျား ပန်တစ်ဦျားကု ခြေို့
စြီ စဉ်အပျားပါြေည်။

သင် တင်က သည်အက ကြွေးကို Centrelink သို July 2022 (၂၀၂၂ ြို နှ စ်
ဇူ လို င်လ) ှ စ၍ ခပ ်ဆပ်ပို
ြင် ကျွန်ုပ်တု ို့ထံြေှ အထောက်ပို့ံ အသကျား ရရှအနလ င် ြင်၏ ပံု ြေှန် အထောက်ပို့ံ အသကျားြေှ အငွ ပြေောဏ တစ်ခ ို့ကု ကျွန်ုပ်တု ို့
ဖတ်အတောက်ပါြေည်။ ြင် ဘောြေ လု ပ်ရန် ြေလု ပါ။ ြင် ရစ်က အပျားြေညို့် စြီ စဉ်ကု အ ပောင်ျားလလု လ င် ြု ို့ြေဟု တ် ြငို့ ်
အ ကျားကု ပု ထပ်အဆောင်ျားအပျားလု လ င် ြင် ဤကစစ ကု Money you owe ဝန်အဆောင်ြေှု ြု ို့ြေဟု တ် ြင်၏ ပံု ြေှန်
အထောက်ပို့ံ အသကျား ဖုန်ျားလု င်ျားကု ြံု ျားပပ၍ ွ န်လု င်ျား ဖငို့ ် လု ပ်နု င်ြည်။
ကယ်၍ ြင် ကျွန်ုပ်တု ို့ထံြေှ အထောက်ပို့ံ အသကျား ြေရရှအတောို့လ င် အ ကျားဆပ်ရန် က အရောက်ြညို့်ရက် အနောက်ဆု ံ ျားထောျား၍
ြင် အ ကျားဆပ်ရန် ြု ို့ြေဟု တ် ရစ်က ပန်ဆပ်ြေညို့် စြီ စဉ်လုပ်ရန် ြင် လု ပ်ြည်။ အ ကျားဆပ်ရန်
က အရောက်ြေညို့်ရက် အနောက်ဆု ံ ျားထောျား၍ ြင် အ ကျား ပန်ြေဆပ်နု င်လ င် ြင် Centrelink အထောက်ပို့ံ အသကျား ဖုန်ျားလု င်ျား
ြု ို့ြေဟု တ် Centrelink အ ကျား ပန်အကောက်ခံအရျား ဖုန်ျားလု င်ျား ဖုန်ျား 1800 076 072 ကု ဆက်ြငို့ ်ြည်။ ြင်
စကောျား ပန်လု လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား ြအပျားပါ၊ ကျွန်ုပ်တု ို့ စကောျား ပန်တစ်ဦျားကု ခြေို့ စြီ စဉ်အပျားပါြေည်။
ြင် အ ကျားတင်အနြညို့်အသကျားမြေြီ ကု ြေည်ြု ို့ ပန်ဆပ်ရြေည်နှငို့ ်ပတ်ြက်၍ ဂဂ လပ်ဘောြောနှ ငို့ ်
ခ က် လက် ပု တွ က် သကညို့်ရန်ဝက်ဘ်ဆု က်- servicesaustralia.gov.au/debts

ခောျား ဘောြောြေ ောျား ဖငို့ ်

ည်သည်အခြာြွေး ပပို ြွေး ှု ရရှနို င်သ ည်ြွေး
ြငို့ ် ောျား အထောက်ပို့ံ အသကျားပု အပျားခို့ ြည်ကု ြင်နောျားြေလည်လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား ြင် ရှင်ျား ပခု င်ျားနု င်ြည်၊ ြု ို့ြေဟု တ်
ဆံု ျား ဖတ်ခ က်ကု ြေအက နပ်လ င် ြင် အ ောက်ပါဖုန်ျားကု ဆက်၍ ပန်လည်ြု ံ ျားြပ်အပျားအစခု င်ျားနု င်ြည် • Centrelink အထောက်ပို့ံ အသကျားအငွ ဖုန်ျားလု င်ျား
• Centrelink အ ကျားမြေြီ ပန်လည်အကောက်ခံအရျား ဖုန်ျားလု င်ျား 1800 076 072.
ြင်

ထူ ျားပံို့ ပု ျားြေှုလု လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့တွင်
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ကျွန်ုပ်တု ို့၏ Financial Information Service Officers ြည် ြငို့ ်အငွ အသကျားနှငို့ ်ပတ်ြက်၍
ြရှြညို့်ဆု ံ ျား ဖတ်ခ က်ြေ ောျားခ ြေှတ်ရန် ြငို့ ် ောျား ကူ ညြီ အပျားနု င်ြည်။ ကျွန်ုပ်တု ို့၏ Financial Information Service
အသကောင်ျား ပု ြရှရန် တွ က် သကညို့်ရန်ဝက်ဘ်ဆု က်- servicesaustralia.gov.au/fis
ကျွန်ုပ်တု ို့၏ လူ ြေှု ဝန်ထြေ်ျားြေ ောျားြည် ခ န်ကောလတု -နှ စ်ြြေို့်အဆွ ျားအနွျားြေှု ၊ ြတင်ျား ခ က် လက်နှငို့ ်
ပံို့ ပု ျားဝန်အဆောင်ဌောနြေ ောျားြု ို့ လအပျားြေှုြေ ောျားကု လု ပ်အပျားနု င်ြည်။ ကျွန်ုပ်တု ို့၏ လူ ြေှု ဝန်ထြေ်ျားြေ ောျား အသကောင်ျား ပု ြေု ြရှရန်• သကညို့်ရန်ဝက်ဘ်ဆု က်- servicesaustralia.gov.au/socialwork
• ဖုန်ျား 132 850 ကု ဆက်၍ လူ ြေှု ဝန်ထြေ်ျားတစ်ဦျားနှငို့ ် စကောျားအ ပောရန် အြေျားပါ။ ြင် စကောျား ပန်လု လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား
ြအပျားပါ၊ ကျွန်ုပ်တု ို့ စကောျား ပန်တစ်ဦျားကု ခြေို့ စြီ စဉ်အပျားပါြေည်။

Centrelink ြို ်ြွေး ပါတ် ာြွေး
Disability, Sickness and Carers 132 717
Families

136 150

Employment Services 132 850
Youth and Students

132 490

Older Australians

132 300

ABSTUDY

Freecall™ 1800 132 317

Centrelink Debt Recovery
Centrelink Indigenous
Debt Recovery

Freecall™ 1800 076 072

Freecall™ 1800 138 193

Multilingual Phone Service, English ( ဂဂ လပ်) ြေဟု တ်အြော
ဖုန်ျား- 131 202
Farmer Assistance Hotline

ခောျားဘောြောစကောျားြေ ောျား ဖငို့ ် ကျွန်ုပ်တု ို့နှငို့ ် စကောျားအ ပောရန်

132 316

Services Australia Feedback
and Complaints
Freecall™ 1800 132 468
TTY* စံု စြေ်ျားြေှု ြေ ောျား

Freecall™ 1800 810 586

TTY* အဖောက်ြည် ဆက်ဆံအရျား ဖုန်ျားလု င်ျား

Freecall™ 1800 000 567

*TTY ြေှော နောျားထု င်ျားအနအြောလူ ြေ ောျား တွ က် ဖစ်ြည် ြု ို့ြေဟု တ် နောျား သကောျား ချွတ်ယွင်ျားြေှု ြု ို့ြေဟု တ်
နှုတ်စကောျားအ ပောချွတ်ယွင်ျားြေှု ရှြူ ြေ ောျား တွ က် ဖစ်ြည်။ ဤြု ို့ဖုန်ျားဆက်ရန် TTY ဖုန်ျား လု ပ်ြည်။

ပို ို သရှရ ်
• ပု ြေု ြရှရန် တွ က် သကညို့်ရန်ဝက်ဘ်ဆု က်- servicesaustralia.gov.au/debts
• ြငို့ ်ဘောြောစကောျား ဖငို့ ် ဖတ်ရှု ရန်၊ နောျားအထောင်ရန်၊ ြု ို့ြေဟု တ် ဗြီ ြီယု သကညို့်ရန် တွ က် ဝက်ဘ်ဆု က် servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
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• Centrelink အထောက်ပို့ံ အသကျားြေ ောျားနှငို့ ် ဝန်အဆောင်ြေှုြေ ောျား အသကောင်ျား ြငို့ ် ဘောြောစကောျား ဖငို့ ် ကျွန်ုပ်တု ို့နှငို့ ်အ ပောဆု ရန် ဖုန်ျား
131 202 ကု ဆက်ပါ
• ဖုန်ျား 132 011 ကု Medicare တွ က်နှငို့ ် ဖုန်ျား 131 272 ကု Child Support တွ က် ဆက်ပါ။ ြင်
စကောျား ပန်လု လ င် ကျွန်ုပ်တု ို့ ောျား ြအပျားပါ၊ ကျွန်ုပ်တု ို့ စကောျား ပန်တစ်ဦျားကု ခြေို့ စြီ စဉ်အပျားပါြေည်
• ဝန်အဆောင်ဌောန တစ်ခုြု ို့ ြွ ောျားအရောက်ပါ။
ြေှတ်ခ က်- ြငို့ ် ြေ်ဖုန်ျားြေှ သြစအသတျားလ နု င်ငံ ြေည်ြညို့်အနရောြေှြေဆု ‘13’ နံ ပါတ်ြေ ောျားြု ို့ ဖုန်ျားအခေါ်ဆု ြေှု ြေ ောျားကု ပံု အြ
ဖုန်ျားအခေါ်နှုန်ျား ဖငို့ ် က ြငို့ ်ပါြည်။ ဆု ပါ ဖုန်ျားအခေါ်နှု န်ျားြေှော မြေ ို့တွင်ျားဖုန်ျားအခေါ်နှုန်ျားနှ ငို့ ် ကွ ပောျားနု င်ြည်၊ တယ်လြီဖုန်ျား
ကု ြေပ ဏြီ ခ င်ျားခ င်ျား သကောျားတွင်လည်ျား ကွ ပောျားနု င်ြည်။ ြငို့ ် ြေ်ဖုန်ျားြေှ ‘1800’ နံ ပါတ်ြေ ောျားြု ို့ ဖုန်ျားအခေါ်ဆု ြေှု ြေ ောျားြေှော
ခြေို့ ဖစ်ြည်။ ြေ ောျား ပည်ြူဖုန်ျားနှ ငို့ ် ြေု ဘု င်ျားဖုန်ျားြေ ောျားြေှ ဖုန်ျားအခေါ်ဆု ြေှု ြေ ောျားကု ခ န်တု င်ျားတောထောျားမပြီ ျား ပု ြေု ကကြီ ျား ြေငို့ ်အြော
နှုန်ျား ဖငို့ ် က ြငို့ ်နု င်ြည်။
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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.

15128.2112
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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
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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
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
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• 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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