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ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក
ប្រសិនបរើអ្នកជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ ប
និងអ្ប្ារង់ប្ាក់ររស់អ្នក។

ោះវាអាចរោះពាល់ដល់ការរង់ប្ាក់ដដលអ្ន កអាចទទួ លាន

ការទទួ លបានបង់ប្របាក់
ស្ថានភាពទំ ក់ទំនងររស់អ្នក ប្រសិនបរើអ្នកបៅលីវ ឬជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ
ប ោះអាចរោះពាល់ដល់ការរង់ប្ាក់ណាមួ យននការរង់ប្ាក់ទ ំងបនោះ៖
• ប្រសិនបរើអ្នកអាចទទួ លានការរង់ប្ាក់
• ប្របេទននការរង់ប្ាក់ដដលអ្ន កទទួ លាន
• ចំនួនដដលអ្ន កទទួ លាន។
ប្ាក់ចំណូល និងប្ទពយសមបត្ត ិររស់អ្នកទំនងជារោះពាល់ដល់ការរង់ប្ាក់ររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើអ្នកមាននដគូ ប ោះប្ាក់ចំណូល និងប្ទពយសមបត្ត ិររស់ពួកបគក៏រោះពាល់ដល់
ការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកផងដដរ។

ការមានដៃគូ
ប្រសិនបរើអ្នកមាននដគូ ប ោះជាទូ បៅបយើងចាត្់ទុកអ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ។
បយើងចាត្់ទុកអ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ ប្រសិនបរើអ្នក៖
• ានបរៀរការ
• បៅកនុងទំ

ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ី

• បៅកនុងទំ

ក់ទំនងជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ។

បយើងបៅដត្ចាត្់ទុកអ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ ប្រសិនបរើអ្នកមិនកំពុងរស់បៅជារ ូរវ ័នត
ជាមួ យនដគូ ររស់អ្នកក៏បោយ។ ឧទហរណ៍នដគូ ររស់អ្នករស់បៅឆ្ងាយបោយស្ថរការងារ ដូ ចជា
រុគគលិកប្វ ើការជាបោធា ឬរុគគលិកប្វ ើការខួ ងបប្រង។

អ្វ ីខ្លះដៃលយ ើងពិចារណា
យៅយពលយ្វ ើការវា តដលល សមាជិកជាគូ ប្រសករមានក់
បដើមបីកំណត្់ថាបត្ើអ្នកជាសមាជិកជាគូ ប្សករមានក់ឬអ្ត្់ បយើងអាចប្ត្ូវការវាយត្នមៃ បលើទំ
ររស់អ្នក។ បយើងនឹងពិចារណាបលើបរឿងទ ំងអ្ស់ដូចខាងបប្កាម៖
• ទិដឋភាពដផន កហិរញ្ញ វត្ថុននទំ
ខាងដផន កហិរញ្ញ វត្ថុ

ក់ទំនង

ក់ទំនងររស់អ្នក ដដលជាកប្មិត្ននការពឹងពាក់គ្ននបៅវ ិញបៅមក

• លកខ ណៈននប្គួ ស្ថរររស់អ្នក ការរបងក ើត្ជារ ូរវ ័នត ននប្គួ ស្ថរដូ ចជាកដនៃ ងរ ួមគ្នន ការចាត្់ដចង
សប្មារ់ការងារកនុងប្គួ ស្ថរ និងការដែទ ំកូ នៗរ ួមគ្នន
• ទិដឋភាពដផន កសងគ មននទំ ក់ទំនងររស់អ្នកដូ ចជា របរៀរដដលអ្ន ករងាាញខល ួនអ្ន កផ្ទាល់បៅសងគ ម
និងរបរៀរដដលមនុសសដនទបទៀត្បៅកនុងសងគ មបមើលមកទំ ក់ទំនងររស់អ្នក
• ប្រសិនបរើអ្នកមានទំ

ក់ទំនងផល វូ បេទ និង

• លកខ ណៈននការបរដ ជាាចិត្តររស់អ្នកចំបពាោះគ្ននបៅវ ិញបៅមក ដដលជាកប្មិត្ននការបរដ ជាាចិត្តដដល
អ្ន កមានចំបពាោះគ្ននបៅវ ិញបៅមក។
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អ្ន កអាចជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ សូ មបីដត្បរឿងទ ំងអ្ស់បនោះមិនដមនជាដផន កននទំ
ររស់អ្នកក៏បោយ។

ក់ទំនង

ប្រសិនអ្ន កប្ារ់បយើងថាអ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ ប ោះជា្មម ាបយើងមិនវាយត្នមៃ ទំ ក់ទំនង
ររស់អ្នកទល់នឹងបរឿងទ ំងបនោះបទ។ រុដនត បយើងអាចពិនិត្យបមើលបរឿងទ ំងប ោះ ប្រសិនបរើកាលៈបទសៈ
ររស់អ្នកផ្ទៃស់រដ ូរ។

អ្វ ីខៃោះជារទរញ្ញ របត្ត ិពិបសស
ប្រសិនបរើអ្នកគិត្ថាការជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យរណា
ដ លឱ្យអ្ន កជួ រប្រទោះការលំាកមិនយុត្តិ្ម៌
សូ មទក់ទងបយើងាមដខសទូ រសពា រង់ប្ាក់្មម ាររស់អ្នក។ បយើងអាចចាត្់ទុកអ្ន កថាបៅលីវ
បៅបប្កាមរទរញ្ញ របត្ត ិពិបសសបៅកនុង Social Security Act 1991។ បយើងវាយត្នមៃ បលើសំបណើនីមួយៗ
ដផែ កបៅបលើករណីនីមួយៗ។ ប្រសិនបរើអ្នកបៅទូ រសពា មកបយើង សូ មប្ារ់បយើងឱ្យដឹងប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការ
អ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់ បហើយបយើងនឹងចាត្់ដចងឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់មានក់បោយឥត្គិត្នែៃ ។

ការកំណត់ប្របយេទទំនាក់ទំនង
បយើងវាយត្នមៃ ដត្ប្របេទទំ

ក់ទំនងថាបរៀរការ ានចុោះប្មោះ ឬជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការរុបណា
ណ ោះ។

អ្វ ីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍
អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការរ ួររ ួមគ្ននននមនុសសពីរ ក់បោយមិនរ ួមរញ្ចល
ូ មនុសសដនទទ ំងអ្ស់ ដដលាន
ចូ លរ ួមពាក់ព័នធបោយសម ័ប្គចិត្តសប្មារ់ជី វ ិត្។ សូ មអាន Marriage Act 1961 បៅបលើគបហទំព័រ Federal
Register of Legislation។

អ្វ ីបៅជាទំ

ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ី

ទំ ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ីគឺជាទំ ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ីបៅបប្កាមចារ់រដឋ ឬដដនដីអ្ូស្ត្ស្ថតលី។
បនោះរ ួមមានការរ ួររ ួមគ្ននសុី វ ិល បហើយប្ត្ូវានទទួ លស្ថគល់បៅកនុង៖
• Australian Capital Territory (ដដនដីរដឋ ធានីអ្ូស្ត្ស្ថតលី)
• រដឋ New South Wales
• រដឋ Queensland
• រដឋ Tasmania
• រដឋ Victoria
• រដឋ South Australia។
ចារ់រដឋ ឬដដនដីអ្ូស្ត្ស្ថតលីមិនទទួ លស្ថគល់ទំ ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ីបៅកនុងរណា
ដ ប្របទសដនទបទៀត្បទ។
អ្ន កបៅដត្អាចបប្រើប្ាស់េសតុាងបនោះបដើមបីរងាាញថាអ្ន ក និងនដគូ ររស់អ្នកសា ិត្បៅកនុងទំ ក់ទំនងជា
រដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ។

អ្វ ីបៅជាទំ

ក់ទំនងជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ

ទំ ក់ទំនងជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ គឺបៅបពលអ្ន ក និងនដគូ ររស់អ្នករំបពញប្ត្ូវាមលកខ ខណឌ
ទ ំងអ្ស់បនោះ៖
• អ្ន កសា ិត្បៅកនុងទំ

ក់ទំនងប្សបដៀងគ្នននឹងគូ ប្សករដដលានបរៀរការ

• អ្ន កមិនានបរៀរការ ឬសា ិត្បៅកនុងទំ

ក់ទំនងដដលានចុោះរញ្ជ ី

• អ្ន កមានអាយុបលើសពីអាយុននការយល់ប្ពមបៅកនុងរដឋ ឬដដនដីដដលអ្ន ករស់បៅទីប
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• អ្ន កមិនសា ិត្បៅកនុងទំ ក់ទំនងដដលានហាមឃាត្់ ឧទហរណ៍ជាមួ យរងរអ ូនប្រ ុស រងរអ ូនប្សី
រងរអ ូនប្រ ុស ប្សីដដលមានឪពុក ឬមាដយដនទពីគ្នន កូ នចិញ្ចឹម។
គ្នមនរយៈបពលននបពលបវលាអ្របររមាសប្មារ់ទំ

ក់ទំនងដដលនឹងកាៃយជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការបទ។

ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងសប្រមាប់ ABSTUDY, Youth Allowance និង
Disability Support Pension
រទរបញ្ញ ត្ត ិខុសគ្នននឹងប្ត្ូវអ្នុវត្ត ប្រសិនបរើអ្នកសា ិត្បៅកនុងស្ថានភាពទំ
រណា
ដ ស្ថានភាពទំ ក់ទំនងទ ំងបនោះ៖

ក់ទំនងណាមួ យនន

• មានអាយុ 21 ឆ្ងនំ ឬបកម ងជាងបនោះ បហើយកំពុងទទួ ល ABSTUDY Living Allowance ឬ Youth
Allowance ជានិសសិត្ ឬAustralian Apprentice (ជាកូ នជាងអ្ូ ស្ត្ស្ថតលី)
• មានអាយុ 21 ឆ្ងនំ ឬបកម ងជាងបនោះ បហើយកំពុងទទួ ល Youth Allowance as a job seeker
• មានអាយុបប្កាម 21 ឆ្ងនំ បហើយកំពុងទទួ ល Disability Support Pension (DSP)។
បយើងគណ ការរង់ប្ាក់សប្មារ់ ABSTUDY Living Allowance ឬ Youth Allowance ររស់អ្នក
បោយដផែ កបលើប្ាក់ចំណូលររស់ឪពុកមាដយអ្ន ក។ ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លាន DSP បហើយរស់បៅជាមួ យ
ឪពុកមាដយររស់អ្នក ប ោះជាទូ បៅបយើងរង់ឱ្យអ្ន កាមអ្ប្ាកនុងរនទុកនន DSP។
ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានការរង់ប្ាក់មួយននរណា
ដ ការរង់ប្ាក់ទ ំងបនោះ បហើយអ្ន កបៅកនុងរនទុក
ប ោះបយើងមិនចាត្់ទុកអ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យបទ។

ទំនាក់ទន
ំ ងជាគូ សងាប្រប ុស គូ សងាប្រសី និងទំនាក់ទន
ំ ងលិនកំណត់
អ្តត សញ្ញាណថាប្រសីឬប្រប ុស
ប្រសិនបរើអ្នកមានគូ សងាប្រ ុស គូ សងាប្សី ឬសា ិត្បៅកនុង ក់ទំនងមិនកំណត្់អ្ត្ត សញ្ញញណថាប្សីឬប្រ ុស
បយើងអាចចាត្់ទុកអ្ន កថាសា ិត្បៅកនុងទំ ក់ទំនងជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ។
ការបនោះអាប្ស័យបៅបលើកាលៈបទសៈននទំ ក់ទំនងររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើបយើងវាយត្នមៃ ប្របេទទំ
អ្ន កជាសមាជិកននគូ ប្សករមួ យ។

ក់ទំនងររស់អ្នកជារដ ីប្រពនធ ដត្មិនបរៀរការ ប

ោះវាមានន័យថា

អ្ន កប្ត្ូវការប្ារ់បយើងអ្ំពីទំ ក់ទំនងជាគូ សងាប្រ ុស គូ សងាប្សី ឬទំ ក់ទំនងមិនកំណត្់អ្ត្ត សញ្ញញណថា
ប្សីឬប្រ ុស ររស់អ្នក។ បយើងអាចប្ត្ូវការវាយត្នមៃ បលើទំ ក់ទំនងររស់អ្នកបដើមបីសបប្មចថាបត្ើអ្នកជា
សមាជិកននគូ ប្សករមួ យឬអ្ត្់ បដើមបីឱ្យបយើងរង់ប្ាក់ដល់អ្នកាមចំនួនដដលប្ត្ឹមប្ត្ូវ។

ការរស់ដបកគ្នន និងឆ្ងា

ពីគ្នន

បយើងយល់ថាការចាត្់ដចងកនុងការរស់បៅមិនដូ ចគ្ននសប្មារ់គូប្សករទ ំងអ្ស់បទ។
បយើងអាចសបប្មចថាអ្ន កដរកគ្នន ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងរស់បៅដរកគ្នន បហើយបៅឆ្ងាយពីគ្នន
បោយដផែ កបលើមូលោឋនជាអ្ចិនស្ត្នតយ៍ ឬមិនមានកំណត្់។
សប្មារ់បយើង បដើមបីវាយត្នមៃ អ្នកថាកំពុងរស់បៅដរកគ្នន និងឆ្ងាយពីគ្នន បយើងប្ត្ូវការរញ្ញជក់នូវ
បរឿងមួ យចំនួន ដដលរ ួមមាន៖
• អ្ន ក និងនដគូ ររស់អ្នកកំពុងរស់បៅឆ្ងាយពីគ្ននជាអ្ចិនស្ត្នតយ៍ ឬមិនមានកំណត្់ បហើយ
• មានការដលងមានទំ

ក់ទំនងនឹងគ្នន ឬការដរកាក់គ្ននបៅកនុងទំ

ជាទូ បៅ ប្ត្ូវដត្មានការដរកគ្ននខាងដផន ករ ូរវ ័នត និងមប
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ប្រសិនបរើបយើងសបប្មចថាអ្ន កកំពុងរស់បៅដរកគ្នន និងបៅឆ្ងាយពីគ្នន ប ោះការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកនឹង
ប្ត្ូវប្វ ើាមអ្ប្ារង់ប្ាក់ដត្មួ យដង។ មានដត្ប្ាក់ចំណូល និងប្ទពយសមបត្ត ិររស់អ្នករុបណា
ណ ោះនឹង
រោះពាល់ដល់អ្ប្ា និងលកខ ណៈសមប្សរកនុងការទទួ លានការរង់ប្ាក់។

ការយ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពយលើការផ្លលស់បដ ូរទំនាក់ទំនង
អ្ន កប្ត្ូវការប្ារ់បយើង បៅបពលកាលៈបទសៈររស់អ្នកផ្ទៃស់រដ ូរ។ បនោះរ ួមមានការផ្ទៃស់រដ ូរចំបពាោះទំ ក់ទំនង
ររស់អ្នក។ ប្រសិនបរើអ្នកមិនប្ារ់បទ បយើងអាចរង់ឱ្យអ្ន កនូ វចំនួនមិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ បហើយអ្ន កនឹងប្ត្ូវរង់
ប្ាក់សងវ ិញ។ អាចមានការពិន័យបផសងបទៀត្។
បដើមបីប្ារ់អ្ំពីការផ្ទៃស់រដ ូរបៅកនុងទំ ក់ទំនងររស់អ្នក អ្ន កប្រដហលជាប្ត្ូវការរំបពញទប្មង់ដរររទ
មួ យ។ របរៀរដដលអ្ន កប្ារ់បយើងនឹងអាប្ស័យបលើការរង់ប្ាក់ ឬអ្ត្ា ប្របោជន៍មួយណាដដលអ្ន ក
ទទួ លាន។

បៅបពលអ្ន កចារ់បផដ ើមទំ

ក់ទំនង

ប្រសិនបរើអ្នកចារ់បផដ ើមទំ ក់ទំនង បហើយទទួ លានការរង់ប្ាក់ Centrelink ឬកាត្សមបទនណាមួ យ
សូ មរំបពញ និងរញ្ជន
ូ ប្ត្ឡរ់មកវ ិញនូ វទប្មង់ដរររទនន Partner details ជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស។

បពលដដលអ្ន កដរកគ្នន
អ្ន កប្ត្ូវការប្ារ់បយើង ប្រសិនបរើអ្នកដរកគ្ននពីនដគូ ររស់អ្នក។ អ្ន កអាចប្ារ់បយើងបោយបប្រើ
គណនីអ្នឡាញ Centrelink ររស់អ្នកាមរយៈ myGov។ អ្ន កអាចប្វ ើវាាមរបរៀរបនោះ
ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានការរង់ប្ាក់មួយននរណា
ដ ការរង់ប្ាក់ដូចខាងបប្កាម៖
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Payment
• JobSeeker Payment
• Youth Allowance.
អ្ន កអាចបប្រើទប្មង់ដរររទ Separation details ជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចប្ារ់បយើងាម
អ្នឡាញានបទ។
ប្រសិនបរើអ្នកានប្ារ់បយើងថាអ្ន កានដរកគ្នន ជាដផន កននការទមទរែម ីសប្មារ់ការរង់ប្ាក់
ប ោះអ្ន កមិនប្ត្ូវការបប្រើទប្មង់ដរររទបនោះបទ។
ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានដត្ការរង់ប្ាក់ប្គួ ស្ថររុបណា
ណ ោះ បហើយនឹងមិនទមទរការរង់ប្ាក់មួយបទៀត្បទ
បៅបពលអ្ន កដរកគ្នន សូ មបៅទូ រសពា បៅដខសទូ រសពា ប្គួ ស្ថរាមបលខ 136 150 បហើយប្ារ់បយើងឱ្យដឹង
ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់ បហើយបយើងនឹងចាត្់ដចងឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់មានក់
បោយឥត្គិត្នែៃ ។ ឬបៅទូ រសពា បៅបលខ 131 202 បដើមបីនិោយមកបយើងជាភាស្ថររស់អ្នក។
ការរង់ប្ាក់ប្គួ ស្ថររ ួមមាន៖
• Family Tax Benefit
• Child Care Subsidy.
ប្រសិនបរើអ្នកានដរកគ្នន បហើយរស់បៅកនុងផា ោះជាមួ យគ្ននកនុង មជាអ្ត្ីត្នដគូ ប ោះអ្ន កប្ត្ូវការប្ារ់
បយើង។ អ្ន កមានក់ៗនឹងប្ត្ូវរំបពញ និងរញ្ជន
ូ ប្ត្ឡរ់មកវ ិញនូ វទប្មង់ដរររទនន Relationship details –
Separated under one roof ជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស។

PAGE 4 OF 11

Services Australia

KHMER

ប្រសិនបរើវានឹងប្វ ើឱ្យសុវត្ា ិភាពររស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិេ័យ ប ោះអ្ត្ីត្នដគូ ររស់អ្នកមិនប្ត្ូវការ
រំបពញទប្មង់ដរររទបនោះបទ។
ប្រសិនបរើអ្នកមានការប្ពួ យារមភ អ្ំពីសុវត្ា ិភាពណាមួ យជាមួ យនឹងការបសន ើសុំឱ្យអ្ត្ីត្នដគូ ររស់អ្នករំបពញ
ទប្មង់ដរររទបនោះ ប ោះសូ មប្ារ់បយើងបៅបលើទប្មង់ដរររទររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើអ្នកានដរកគ្ននបៅបប្កាមដំរូលដត្មួ យ បយើងនឹងប្ត្ូវការពិនិត្យបមើលជាប្រចាំបលើការចាត្់ដចង
កនុងការរស់បៅររស់អ្នក។ ការបនោះបដើមបីឱ្យបយើងរង់ប្ាក់ឱ្យអ្ន កាមចំនួនប្ត្ឹមប្ត្ូវ។

បៅបពលអ្ន កបៅលីវ បហើយដចករំ ដលកកដនៃ ងស្ថនក់បៅជាមួ យគ្នន
ប្រសិនបរើអ្នកបៅលីវ បហើយដចករំ ដលកផា ោះស្ថនក់បៅជាមួ យគ្នន ប ោះអ្ន កប្រដហលជាប្ត្ូវការរំបពញ
និងរញ្ជន
ូ ប្ត្ឡរ់មកវ ិញនូ វទប្មង់ដរររទនន Relationship details ជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស។
បនោះរ ួមមានការដចករំ ដលកជាមួ យអ្ន កណាមានក់បប្ៅពីសមាជិកប្គួ ស្ថរជិត្ដដលមានអាយុ 16 ឆ្ងនំ
ឬអាយុបលើសបនោះ។
មនុសសដដលអ្ន កដចករំ ដលកជាមួ យ ក៏នឹងប្ត្ូវរំបពញ និងរញ្ជន
ូ ប្ត្ឡរ់មកវ ិញនូ វទប្មង់ដរររទនន
Relationship details ជាភាស្ថអ្ង់បគៃ សផងដដរ។។ ពួ កបគមិនប្ត្ូវការប្វ ើបរឿងបនោះបទ ប្រសិនបរើវាប្វ ើឱ្យ
សុវត្ា ិភាពររស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិេ័យ។ ប្រសិនបរើអ្នកមានការប្ពួ យារមភ អ្ំពីសុវត្ា ិភាព សូ មប្ារ់
បយើងបៅបលើទប្មង់ដរររទបនោះ។
បដើមបីទញយកទប្មង់ដរររទជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស សូ មបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/forms

យប្របើប្របាស់អាជាាកណា
ា លយៃើលបីយ្ទៀងផ្លទត់ស្ថានភាពទនាក់ទំនងរបស់អ្នក
បយើងអាចប្ត្ូវការបសន ើសុំភាគីទីរី ដដលជាមនុសសបយើងបៅថាអាជាាកណា
ដ ល បដើមបីបផា ៀងផ្ទាត្់ស្ថានភាព
ទំ ក់ទំនងររស់អ្នក។ បយើងនឹងប្ារ់អ្នក បៅបពលបយើងប្ត្ូវការព័ត្៌មានលមែ ិត្អ្ំពីអាជាាកណា
ដ ល។

អ្ន កដដលអាចបដើរត្ួ ជាអាជាាកណា
ដ ល បដើមបីបផា ៀងផ្ទាត្់ស្ថានភាពទំ

ក់ទំនងររស់អ្នក

អាជាាកណា
ដ លររស់អ្នកប្ត្ូវដត្ជាអ្ន កណាមានក់ដដលមានអាយុបលើសពី 18 ឆ្ងនំ ដដលអាចរញ្ញជក់អ្ំពីស្ថានភាព
ទំ ក់ទំនងររស់អ្នកាន។ ពួ កបគមិនអាចជាអ្ន កណាមានក់ដូចខាងបប្កាមបនោះបទ៖
• ឪពុកមាដយ ឬឪពុកមាដយចិញ្ចឹមររស់អ្នក
• រងរអ ូនប្រ ុសប្សី ឬកូ ន
• អ្ន កដដលប្ត្ូវានបគដត្ងាំងកនុងទំ

ក់ទំនងររស់អ្នក

• អ្ត្ីត្នដគូ ែម ីៗរំផុត្ររស់អ្នក។
អាជាាកណា
ដ លររស់អ្នកប្ត្ូវដត្ជាមនុសសដដលដឹងអ្ំពីកាលៈបទសៈររស់អ្នក។ ជាការបពញចិត្តដដល
អាជាាកណា
ដ លគឺជាមនុសសដដលមានត្ួ ទីមួយចំនួនបៅកនុងសហគមន៍។ ឧទហរណ៍ រដឋ មស្ត្នតីននស្ថស
បវជជ រណឌិត្ មស្ត្នតីរូ លិស អ្ន កពិបប្គ្នោះបោរល់ រុគគលិកសងគ មកិចច ឬរុគគលិកសុខុមាលភាព បមធាវ ី
ឬអ្ន កដឹក ំសហគមន៍។
ប្រសិនបរើពួកបគផដ ល់នូវសចកដ ីដែៃ ការដកៃ ងកាៃយ ពួ កបគអាចប្រឈមនឹងការផ្ទកពិន័យ។

ការទទួ លបានការគ្នំប្រទសប្រមាប់ការប្រពួ
ទំនង

បារលភ អ្ព
ំ ីសុវតា ភា
ិ ពដនទំនាក់

ប្រសិនបរើអ្នកមានការប្ពួ យារមភ អ្ំពីសុវត្ា ិភាពររស់អ្នក បយើងអាចជួ យាន។ បយើងអាចគ្នំប្ទដល់អ្នក
ប្រសិនបរើមានស្ថាភាពអ្ំបពើហិងាប្គួ ស្ថរ និងអ្ំបពើហិងាកនុងប្គួ ស្ថរ។ ប្រសិនបរើអ្នកសា ិត្បៅកនុង
ានចាកបចញ ឬកំពុងបប្ត្ៀមចាកបចញពីទំ ក់ទំនងបនោះ សូ មពិភាកាជាមួ យបយើង។
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សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនា មជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស សូ មបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/domesticviolence

សប្រមាប់ព័ត៌មានបដនា ល
• សូ មបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/moc សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនា មជាភាស្ថអ្ង់បគៃ ស។
• សូ មបៅទូ រសពា បៅដខសទូ រសពា រង់ប្ាក់្មម ាររស់អ្នក បហើយប្ារ់បយើងឱ្យដឹងប្រសិនបរើ
អ្ន កប្ត្ូវការអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់។ បយើងនឹងចាត្់ដចងឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់មានក់
បោយឥត្គិត្នែៃ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីននបលខទូ រសពា ររស់បយើង សូ មបៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/phoneus
• សូ មបៅទូ រសពា បៅបលខ 131 202 បដើមបីនិោយជាមួ យបយើងជាភាស្ថររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្ាក់
និងបសវាកមម Centrelink។
• សូ មបៅទូ រសពា បៅបលខ 132 011 សប្មារ់ Medicare និងបលខ 131 272 សប្មារ់ Child Support
(ការគាំទ្រកូ ន)។ សូ មប្ារ់ឱ្យបយើងដឹងប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់
បហើយបយើងនឹងចាត្់ដចង ឱ្យមានអ្ន ករកដប្រផ្ទាល់មាត្់បោយឥត្គិត្នែៃ ។
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកដនៃ ងដដលអ្ន កអាចអាន ស្ថដរ់
ឬបមើលព័ត្៌មានជាភាស្ថររស់អ្នកាន
• ចូ លបៅទសស

មជឈមណឌលបសវាកមម ។

ច្ំណាំ៖ ការបៅទូ រសពា ពីទូរសពា ផាោះររស់អ្នកបៅបលខ ‘13’ ពីកដនៃ ងណាមួ យបៅកនុងប្របទសអ្ូ ស្ត្ស្ថតលី
គឺប្ត្ូវានគិត្នែៃ ាមអ្ប្ាបែរ។ អ្ប្ាប ោះអាចដប្រប្រួ លពីត្នមៃ ននការបៅទូ រសពា ាមត្ំរន់ បហើយ
ក៏អាចដប្រប្រួ លផងដដរកនុងចំបណាមអ្ន កផដ ល់បសវាទូ រសពា
។ បៅទូ រសពា បៅបលខ ‘1800’ ពីទូរសពា ផាោះ
ររស់អ្នកគឺឥត្គិត្នែៃ ។ ការបៅទូ រសពា ពីទូរសពា ស្ថធារណៈ និងពីទូរសពា ចល័ត្អាចប្ត្ូវានកំណត្់បមាង
ប្ពមទ ំងប្ត្ូវានគិត្នែៃ ាមអ្ប្ាកាន់ដត្ខព ស់។

ការប្របកាសលិនទទួ លខ្ុសប្រតូវ
ព័ត្៌មានដដលមានបៅកនុងការបាោះផាយបនោះមានបគ្នលរំណងដត្ជាការដណ ំចំបពាោះការរង់ប្ាក់
និងបសវាកមម
រុបណា
ណ ោះ។ វាជាការទទួ លខុសប្ត្ូវររស់អ្នកកនុងការសបប្មចចិត្ត ប្រសិនបរើអ្នកប្ាថានចង់
ោក់ពាកយបដើមបីទទួ លានការរង់ប្ាក់ និងបដើមបីប្វ ើការោក់ពាកយសុំទក់ទងនឹងកាលៈបទសៈពិបសស
ររស់អ្នក។
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Your relationship status
If you are a member of a couple, it can affect what payments you can get and your payment rate.

Getting payments
Your relationship status, if you are single or a member of a couple, can affect any of these:
• if you can get a payment
• the type of payment you get
• the amount you get.
Your income and assets will likely affect your payment. If you have a partner, their income and
assets may also affect your payment.

Having a partner
If you have a partner, we generally consider you a member of a couple. We consider you a
member of a couple if you are either:
• married
• in a registered relationship
• in a de facto relationship.
We may still consider you a member of a couple if you are not physically living with your partner.
For example, your partner may live away for work, like military or oil-rig workers.

What we consider when assessing a member of a couple
To determine if you are a member of a couple, we may need to assess your relationship. We will
consider all of the following:
• financial aspects of your relationship, which is the degree of financial interdependence
• nature of your household, the physical set-up of the household such as shared quarters,
arrangements for domestic tasks and joint care of children
• social aspects of your relationship, such as how you present yourselves to society and how
others in society view your relationship
• if you have a sexual relationship, and
• nature of your commitment to each other, which is the level of commitment you have to each
other.
You can be a member of a couple even if all of these things are not part of your relationship.
If you tell us you are a member of a couple, we do not usually assess your relationship against
these things. But we may look at them if your circumstances change.

What special provisions are
If you think being a member of a couple causes you unfair hardship, contact us on your regular
payment line. We may consider you as single under special provisions in the Social Security Act
1991. We assess each request on a case by case basis. If you call us, let us know if you need an
interpreter and we will arrange one for free.

CO576.2203
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Defining relationship types
We only assess relationship types as married, registered or de facto.

What marriage is
Marriage is the union of two people to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.
Read the Marriage Act 1961 on the Federal Register of Legislation website.

What a registered relationship is
A registered relationship is one registered under Australian state or territory law. This includes civil
unions and is recognised in:
• the Australian Capital Territory
• New South Wales
• Queensland
• Tasmania
• Victoria
• South Australia.
Australian state or territory law does not recognise relationships registered in other countries. You
can still use this evidence to show that you and your partner are in a de facto relationship.

What a de facto relationship is
A de facto relationship is where you and your partner meet all of these conditions:
• you are in a relationship similar to a married couple
• you are not married or in a registered relationship
• you are over the age of consent in the state or territory you live in
• you are not in a prohibited relationship, for example with a brother, sister, half-brother, halfsister, adopted child.
There is no minimum time period for a relationship to be de facto.

Relationship status for ABSTUDY, Youth Allowance and
Disability Support Pension
Different rules apply if you are any of these:
• 21 or younger and getting ABSTUDY Living Allowance or Youth Allowance as a student or
Australian Apprentice
• 21 or younger and getting Youth Allowance as a job seeker
• under 21 and getting Disability Support Pension (DSP).
We work out your ABSTUDY Living Allowance or Youth Allowance payment based on your
parents' income. If you get DSP and live with your parents, we will usually pay you the dependent
rate of DSP.
If you get one of these payments and you are dependent, we do not consider you as a member of
a couple.
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Boyfriends, girlfriends and non-binary relationships
If you have a boyfriend, girlfriend or are in a non-binary relationship, we may consider you as being
in a de facto relationship. This depends on the circumstances of your relationship.
If we assess your relationship type as de facto, it means you are a member of a couple.
You need to tell us about your boyfriend, girlfriend or non-binary relationship. We may need to
assess your relationship to decide if you are a member of a couple so we pay you the right
amount.

Living separately and apart
We understand living arrangements are not the same for all couples. We may decide you are
separated if you are living separately and apart on a permanent or indefinite basis.
For us to assess you as living separately and apart we need to confirm some things including:
• you and your partner are living apart permanently or indefinitely, and
• there has been an estrangement or breakdown in your relationship.
Generally, there must be a physical and emotional separation.
If we decide you are living separately and apart, your payment will be at the single payment rate.
Only your income and assets will affect your payment eligibility and rate.

Updating relationship changes
You need to tell us when your circumstances change. This includes changes to your relationships.
If you do not, we may pay you the wrong amount and you will have to repay the money. There may
be other penalties.
To tell us about a change in your relationship, you may need to complete a form. The way you tell
us will depend on which payment or benefit you get.

When you start a relationship
If you start a relationship and get any Centrelink payments or concession cards, complete and
return the Partner details form in English.

When you separate
You need to tell us if you separate from your partner. You can tell us using your Centrelink online
account through myGov. You can do it this way if you get one of the following payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Payment
• JobSeeker Payment
• Youth Allowance.
You can use the Separation details form in English if you cannot tell us online.
If you told us you are separated as part of a new claim for a payment, you do not need to use this
form.
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If you only get a families payment and will not be claiming another payment, when you separate
call the families line on 136 150 and let us know if you need an interpreter, and we will arrange one
for free. Or call 131 202 to speak to us in your language. Families payments include:
• Family Tax Benefit
• Child Care Subsidy.
If you are separated and live in the same house as your ex-partner, you need to tell us. You will
each need to complete and return a Relationship details – Separated under one roof form in
English.
If it will put your safety at risk, your ex-partner does not need to complete this form. If you have any
safety concerns with asking your ex-partner to complete it, please tell us on your form.
If you are separated under one roof, we will need to regularly review your living arrangements. This
is so we pay you the right amount.

When you are single and share accommodation
If you are single and share housing, you may need to complete and return the Relationship details
form in English. This includes sharing with anyone other than an immediate family member aged
16 years or older.
The person you share with will also need to complete and return the Relationship details form in
English. They do not need to do this if it puts your safety at risk. If you have safety concerns,
please tell us on the form.
To download forms in English, go to servicesaustralia.gov.au/forms

Using a referee to verify your relationship status
We may need to ask a third party, a person we call a referee, to verify your relationship status. We
will tell you when we need referee details.

Who can act as a referee to verify your relationship status
Your referee must be someone over 18 who can confirm your relationship status. They cannot be
any of the following:
• your parent or step parent
• a sibling or child
• your correspondence nominee
• your most recent ex-partner.
Your referee should be a person who is familiar with your circumstances. It is preferable that a
referee be a person of some standing in the community. For example, a minister of religion, doctor,
police officer, counsellor, social or welfare worker, solicitor, or community leader.
If they provide a false declaration, they may face penalties.

Getting support for relationship safety concerns
If you are concerned about your safety, we can help. We can support you if there is a family and
domestic violence situation. If you are in, have left, or are preparing to leave this relationship,
please talk with us.
For more information in English, go to servicesaustralia.gov.au/domesticviolence
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For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/moc for more information in English.
• Call your regular payment line and let us know if 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.
• 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.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• 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 is 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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