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Assurance of Support (ការធានាល ើការគាំទ្រ)
អ្វ ជា
ី Assurances of Support
Assurance of Support គឺជាកិច្ចទ្រមរ លរៀងផ្ល វូ ច្ាប់រវាងលយើង និងមនុស្សម្នាក់ឬអ្ងគ ការមួ យ
ល ើមបីជួយអ្ា កណាម្នាក់ឱ្យររួ បានរិដ្ឋាការល ើមបីរស្់លៅកនុង Australia (ទ្បលរស្អ្ូ ស្ត្រា ី)។
វាជាកិច្ចស្នាល ើមបីបង់ស្ងវ ិញនូ វការបង់ទ្បាក់ណាមួ យដ
លយើងផ្ដ ់
់អ្ាកដ្ឋក់ស្ុាំរិដ្ឋាការ
កនុងលរ ដ
Assurance of Support កាំរុង ាំល ើរការ។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកផ្ដ ់ Assurance of Support លនាោះអ្ា កទ្រូវបានលគលៅថា assurer (អ្ា កធានា)។ Assurer
ទ្រូវដរជាអ្ា ករាក់លៅអ្ច្ិន្តស្ត្នាយ៍អ្ូស្ត្រា ី ឬរ រ ា អ្ូស្ត្រា ី ឬជាអ្ងគ ការអ្ូ ស្ត្រា ី។ Assuree
(អ្ា កទ្រូវបានលគធានា) គឺជាអ្ា កដ្ឋក់ស្ុាំរិដ្ឋាការដ
អ្ា កគាំទ្រ។

អ្ា កណាខ្ល ោះដ

ទ្រូវការ Assurance of Support

Department of Home Affairs (ទ្កស្ួ ងមហាន្តផ្ៃ ) ល្វ ើលស្ច្កដ ីស្លទ្មច្ថាលរើ assuree ទ្រូវការ Assurance of
Support ដផ្ែ កល ើការដ្ឋក់ស្ុាំរិដ្ឋាការរបស្់រួកលគឬអ្រ់។ រួ កលគរិចារណាល ើទ្បលេររិដ្ឋាការ និង
កា ៈលរស្ៈរបស្់អ្ាកដ្ឋក់ស្ុាំ។ Department of Home Affairs នឹងទ្បាប់ assuree ជាលាយ កខ ៍អ្កសរ
ទ្បស្ិនលបើរួកលគទ្រូវការ Assurance of Support ល ើមបីររួ បានការដ្ឋក់ស្ុាំរិដ្ឋាការរបស្់រួកលគ
ទ្រូវបានអ្នុម័រ។

រយៈលរ ដ

វាច្ប់

Assurance of Support អាច្ជាកិច្ចទ្រមលទ្រៀងស្ទ្ម្នប់រយៈលរ 1, 2, 4 ឬ 10 ឆ្ាាំ អាទ្ស្័យលៅល ើទ្បលេរ
រិដ្ឋាការ។ កា បរ ិលច្េ រចាប់លផ្ដ ើមនឹងអាទ្ស្័យលៅល ើថាលរើអ្ាកដ្ឋក់ស្ុាំរិដ្ឋាការលៅកនុង Australia ឬអ្រ់។
ទ្បស្ិនលបើរួកលគលៅកនុង Australia លនាោះកា បរ ិលច្េ រចាប់លផ្ដ ើមនឹងជាកា បរ ិលច្េ រដ
Assurance of
Support របស្់រួកលគទ្រូវបានផ្ដ ់ជូន។ ទ្បស្ិនលបើមិនស្ថ ិរលៅកនុងទ្បលរស្លនោះលរ លនាោះរយៈលរ ន្តន
Assurance of Support នឹងចាប់លផ្ដ ើមចាប់រីកា បរ ិលច្េ រដ
assuree មក
់កនុង Australia។

ិ
ិ
ការបង់ស្ងវញល
ើទ្បាក់បង់ស្ងវញរី
លយើង
ទ្បស្ិនលបើលយើងបង់ទ្បាក់គាំទ្រទ្បាក់ច្ាំ ូ លៅ
់ assuree លដ្ឋយររដរ assurer របស្់រួកលគមិនអាច្
គាំទ្រ
់រួកលគបាន លនាោះ assurer ទ្បដែ ជាទ្រូវបង់ស្ងឱ្យលយើង វ ិញនូ វការគាំទ្រដផ្ា កែិរញ្ញ វរថុលនាោះ។
រួ កលគក៏ទ្បដែ ជាទ្រូវបង់ស្ងវ ិញនូ វការបង់ទ្បាក់ល ើការគាំទ្រទ្បាក់ច្ាំ ូ លនាោះដ
លយើងផ្ដ ់លៅ
់កូន
របស្់ assuree's។ លរឿងលនោះអាទ្ស្័យលៅល ើថាការបង់ទ្បាក់អ្វីខ្លោះដ
assuree ទ្រូវបានលគបង់ឱ្យ។
ជា្មម តាលយើងនិយាយលៅកាន់ទ ាំង assurer និង assuree លៅមុនលរ ល្វ ើលរឿងលនោះ ទ្បស្ិនលបើស្មទ្ស្ប។

ការ ុបលចា

Assurance of Support

Assurance of Support មិនអាច្ទ្រូវបាន ុបលចា បានលរលៅលរ រិដ្ឋាការទ្រូវបានផ្ដ ់ជូនរ ួច្លែើយ។
អ្ា កទ្រូវការរង់ចាាំរែូ រ
់រយៈលរ ន្តន Assurance of Support ច្ប់។
លនោះគឺជាបរបបញ្ញ រា ិ ស្ូ មបីដរ កខ ខ្ ឌ ណាមួ យ ូ ច្ខាងលទ្កាមលកើរល ើង៖
• assuree របស្់អ្ាកកាលយជារ រ ា អ្ូស្ត្រា ី
• រាំនាក់រាំនងរបស្់អ្ាកជាមួ យរួ កលគដបកបាក់
• អ្ា កស្ថ ិរលៅកនុងការ ាំបាកខាងដផ្ា កែិរញ្ញ វរថុ។
ម្ននកា ៈលរស្ៈម្ននកទ្មិរកាំ រ់ខាលាំង លៅលរ ដ
លយើងវាយរន្តមល វាអាទ្ស្័យលៅល ើកា ៈលរស្ៈនានា។
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កិច្ចទ្រមលទ្រៀងអាច្ទ្រូវបាន ុបលចា បាន។
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ទ្បលេរ assurer
មនុស្សម្នាក់អាច្ជា assurer ម្នាក់
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកច្ង់កាលយជា assurer ជា កខ ៈបុគគ ស្ទ្ម្នប់អ្ាកណាម្នាក់កនុងការច្ូ
លនាោះអ្ា កទ្រូវដរបាំលរញតាម កខ ខ្ ឌ ូ ច្ខាងលទ្កាម៖
• ជាប់ការល្វ ើលរស្ា ទ្បាក់ច្ាំ ូ

កនុងទ្បលរស្ Australia

ស្ទ្ម្នប់ឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុបច្ចុបបនា និងឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុឆ្ាាំមុន

• ជាអ្ា ករាក់លៅអ្ូ ស្ត្រា ី ឬរ រ ា អ្ូស្ត្រា ី
• ម្ននអាយុ 18 ឆ្ាាំ ឬអាយុល ើស្លនោះ
• អាច្ម្នន រធ ភារគាំទ្រដផ្ា កែិរញ្ញ វរថុ

់ assuree

• ផ្ដ ់ឱ្យលយើងនូ វេស្តុតាងន្តនអ្រា ស្ញ្ញញ
• ររួ បានការធានារី្នាគរ ទ្បស្ិនលបើលយើងលស្ា ើស្ុាំវា។
លយើងលស្ា ើលមើ លស្ច្កដ ីជូន ាំ ឹងន្តនការវាយរន្តមល រី Australian Taxation Office (ATO) ស្ទ្ម្នប់ឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុ
ឆ្ាាំមុន ល ើមបីល្វ ើការស្លទ្មច្ថាលរើអ្ាកម្ននទ្បាក់ច្ាំ ូ គ រប់ទ្គន់ល ើមបីកាលយជា assurer ឬអ្រ់។
លនោះជាលស្ច្កដ ីជូន ាំ ឹងដ
ATO ផ្ដ ់ឱ្យអ្ា កលទ្កាយរួ កលគវាយរន្តមល ទ្បរិលវរន៍រនធ របស្់អ្ាក។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកមិនម្ននលស្ច្កដ ីជូន ាំ ឹងន្តនការវាយរន្តមល របស្់អ្ាករីឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុឆ្ាាំមុនលរ លយើងអាច្ររួ
យកលស្ច្កដ ីជូន ាំ ឹងន្តនការវាយរន្តមល ស្ទ្ម្នប់ឆ្ាាំលៅមុនលនាោះ។ បុដនា អ្ា កក៏ទ្រូវការផ្ដ ់ឱ្យលយើងផ្ងដ រនូ វ
េស្តុតាងន្តនទ្បាក់ច្ាំ ូ របស្់អ្ាកស្ទ្ម្នប់ឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុបច្ចុបបនា ។ លយើងមិនអាច្ររួ យកទ្បរិលវរន៍រនា
របស្់អ្ាកជាេស្តុតាងន្តនទ្បាក់ច្ាំ ូ បានលរ។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកល្វ ើការស្ទ្ម្នប់ខ្ល ួនឯង អ្ា កទ្រូវដរផ្ដ ់ឱ្យលយើងនូ វលស្ច្កដ ីដ្ល ងអ្ាំរីទ្បាក់ច្ាំល
និងការខារបង់ស្ទ្ម្នប់ឆ្ាាំែិរញ្ញ វរថុបច្ចុបបនា ។

ញ

មនុស្សលទ្ច្ើនជាងមួ យនាក់ជា assurer
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកមិនម្ននទ្បាក់ច្ាំ ូ ទ្គប់ទ្គន់ល ើមបីល្វ ើជា assurer បានលរ អ្ា កអាច្ដ្ឋក់ពាកយស្ុាំល្វ ើជា
assurer រ ួមគាបានជាមួ យមនុស្សលផ្សងលរៀររែូ រ
់ 2 នាក់។
Assurers ទ ាំងអ្ស្់ទ្រូវដរដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ លែើយទ្រូវដរលទ្បើទ្បាស្់ វ ិ្ីរស្ត្ស្ាដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ ូ ច្គា។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកដ្ឋក់ពាកយតាមអ្នឡាញ អ្ា កទ ាំងអ្ស្់គាទ្រូវដរលទ្បើទ្បាស្់ល ខ្កាំ រ់អ្រា ស្ញ្ញញ
ដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ ូ ច្គាជាអ្ា កដ្ឋក់ពាកយស្ុាំរីមួយ។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំតាមរទ្មង់ទ្កដ្ឋស្រាម ទ្រូវល្វ ើឱ្យទ្បាក ថាល្មោះរបស្់ assurees ម្ននលៅល ើ
ពាកយស្ុាំនីមួយៗ លែើយរ័រ៌ម្នន មែ ិរទ ាំងអ្ស្់អ្ាំរី assurers រ ួមគារបស្់អ្ាកទ្រូវបានផ្ដ ់ឱ្យ។ ល្មោះរបស្់
assurees ទ ាំងអ្ស្់ទ្រូវដរទ្រូវគាលៅកនុងពាកយស្ុាំនីមួយរបស្់ assurer រ ួមគា។
លយើងមិនអាច្ចាប់លផ្ដ ើម ាំល ើរការការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំធានារ ួមគាបានលរ រែូ រ
់លយើងបានររួ
ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំទ ាំងអ្ស្់។ កិច្ចស្ម្នាស្ន៍ជាមួ យ assurers រ ួមគាអាច្ទ្រូវល្វ ើល ើងជាមួ យគា
ឬដ្ឋច្់លដ្ឋយដ ករីគា។

អ្ងគ ការល្វ ជា
ើ assurers
ស្ទ្ម្នប់អ្ងគ ការមួ យល្វ ើជា assurer អ្ងគ ការលនាោះទ្រូវដរបាំលរញតាម កខ ខ្ ឌ ូ ច្ខាងលទ្កាម៖
• ជាអ្ងគ ការរជីវកមម ឬមិនរជីវកមម រិរទ្បាក

ម្ននអាស្យដ្ឋានអ្ូ ស្ត្រា ី

• អាច្បង្ហាញថាអ្ងគ ការម្ននស្មរថ ភារដផ្ា កែិរញ្ញ វរថុល ើមបីគាំទ្រ
Assurance of Support នឹងធានា។

់មនុស្សម្នាក់ ឬមនុស្សនានាដ

លយើងទ្រូវការេស្តុតាងទ ាំងរីរ ូ ច្ខាងលទ្កាម៖
• កាច្ុោះបញ្ជ ី Australian Business Register
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• ទ្បាក់ច្ាំ ូ បានបង្ហាញតាមរយៈ 2 ឆ្ាាំន្តនទ្បវរា ិល្វ ើពា ិជជកមម ្មីៗលនោះស្ទ្ម្នប់អ្ងគ ការលនាោះ
ទ្បរិលវរន៍រនធ ឬស្ាំបុទ្ររីគ លនយយករដ
បានច្ុោះបញ្ជ ី។

ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំល្វ ជា
ើ assurer
Assurers ជាបុគគ ម្នាក់ ឬរ ួមគា អាច្ដ្ឋក់ពាកយស្ុាំតាមអ្នឡាញលដ្ឋយលទ្បើគ
របស្់រួកលគ តាមរយៈ myGov ឬតាមការបាំលរញរទ្មង់ជាទ្កដ្ឋស្រាម។

នីអ្នឡាញ Centrelink

អ្ងគ ការនានាមិនអាច្ដ្ឋក់ពាកយស្ុាំតាមអ្នឡាញបានលរ។ រួ កលគទ្រូវដរទញយក
និងបាំលរញរទ្មង់ដបបបរមួ យន្តនរទ្មង់ដបបបរទ ាំងលនោះរីលគែរាំរ័ររបស្់លយើង៖
• រទ្មង់ដបបបរ Community Support Program (SU714) ស្ទ្ម្នប់ការគាំទ្រដផ្ា កមនុស្ស្ម៌
ន្តនអ្ា កដ្ឋក់ពាកយស្ុាំរិដ្ឋាការ
ឬ
• រទ្មង់ដបបបរ Assurance of Support (SU594) ស្ទ្ម្នប់ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំទ ាំងអ្ស្់លផ្សងលរៀរ។

ាំល

ើរការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ

លទ្កាយលយើងររួ បានការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំរបស្់អ្ាករ ួច្លែើយ លយើងស្ម្នាស្ន៍អ្ាកល ើមបីរិភាកា៖
• អ្វ ីខ្លោះដ

អ្ា កទ្រូវល្វ ើកនុងនាមជា assurer

• ទ្បស្ិនលបើអ្ាកបាំលរញតាមការរវ កិច្ចផ្ល វូ ច្ាប់ និងការរវ កិច្ចដផ្ា កែិរញ្ញ វរថុ។

ការធានារី្នាគរ និង កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើ
កនុងនាមជា assurer , អ្ា កទ្បដែ ជាទ្រូវការផ្ដ ឱ្
់ យលយើងនូ វ ការធានារី្នាគរ តាមរយៈ Commonwealth
Bank of Australia។ លរឿងលនោះគឺល ើមបីល្វ ើឱ្យទ្បាក ថាអ្ា កអាច្បង់ស្ងមកឱ្យលយើង វ ិញ ទ្បស្ិនលបើ assuree
របស្់អ្ាកររួ បានការបង់ទ្បាក់រីលយើង។
ច្ាំនួនអាទ្ស្័យលៅល ើទ្បលេររិដ្ឋាការដ

assuree បានដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ។

ការបលងក រ
ើ ការធានារី្នាគរ
លៅកនុងករ ីភាគលទ្ច្ើន លយើងស្រលស្រស្ាំបុទ្រលៅអ្ា ក លែើយលស្ា ើស្ុាំអ្ាកល ើមបីលបើក កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើ
និងចារ់ដច្ងឱ្យម្ននការធានារី្នាគរ។
ស្ាំបុទ្ររបស្់លយើងនឹងទ្បាប់អ្ាកឱ្យ ឹងអ្ាំរី៖
• រយៈលរ បុនាមនន្តនការធានារី្នាគរ
• ច្ាំនួនទ្បាក់បុនាមនដ
• ល្មោះន្តនមនុស្សដ

អ្ា កទ្រូវដរដ្ឋក់លផ្ញើស្ទ្ម្នប់ការធានារី្នាគរ
Assurance of Support ធានា

• លរ ណាអ្ា កទ្រូវដរបាំលរញការធានារី្នាគរ
• កា បរ ិលច្េ រផ្ុរកាំ

រ់ដ

នឹងទ្រូវដ្ឋក់បញ្ជន
ូ ឯកររនានា។

ការលបើក កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើ
អ្ា កអាច្លបើក កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើលៅរខាណាមួ យន្តន Commonwealth Bank of Australia។
កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើទ្រូវដរកនុងនាមជាល្មោះរបស្់ assurer’s ម្នាក់ ឬកនុងនាមជាល្មោះរបស្់ assurers’ ទ ាំងអ្ស្់
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកម្ននការធានារ ួមគា។ ទ្បស្ិនលបើ assurer លនាោះជាអ្ងគ ការ លនាោះល្មោះន្តន កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើ
ទ្រូវដរជាល្មោះរបស្់អ្ងគ ការលនាោះ។
លៅលរ អ្ា កបានលបើក កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើលែើយ លរ លនាោះ Commonwealth Bank of Australia
លច្ញឱ្យអ្ា កទ ាំងរីរន្តន៖
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• ច្បប់ច្មល ងងន្តនការធានារី្នាគរ
• លស្ច្កដ ីដ្ល ងបញ្ញជក់អ្ាំរីគ

នីរបស្់អ្ាក។

អ្ា កទ្រូវការបលង្ហាោះឯកររទ ាំងលនោះលៅកនុងគ
នូ វច្ាប់ច្មល ងន្តន ិខ្ិររបស្់លយើងផ្ងដ រដ

នីអ្នឡាញ Centrelink របស្់អ្ាក។ អ្ា កក៏ទ្រូវការរ ួមបញ្ចូ
លស្ា ើឱ្យអ្ា កបាំលរញការធានារី្នាគរ។

លៅលរ លយើងររួ បានឯកររទ ាំងលនោះលែើយ លយើងនឹងទ្បាប់ឱ្យអ្ា ក ឹងអ្ាំរី រធ ផ្ ន្តន
ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំរបស្់អ្ាក។

ការរ ួច្ផ្ុរការធានារី្នាគរ
អ្ា កមិនអាច្រ ួច្ផ្ុររីការធានារី្នាគរបានលរ រែូ រ

់រយៈលរ ច្ុងបញ្ច ប់ន្តន Assurance of Support។

លៅច្ុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលរ លយើងនឹងលផ្ញើស្ាំបុទ្រលៅអ្ា ក និង្នាគរ។
ររួ បានការបង់ទ្បាក់ណាមួ យរីលយើងលរ ស្ាំបុទ្រលនាោះនឹងទ្បាប់ថា៖

រាបណា assuree មិនបាន

• ការធានារី្នាគរទ្រូវបាន ុបលចា
• ្នាគរអាច្បលញ្ច ញទ្បាក់លៅឱ្យ assurer លនាោះបាន។
លៅលរ អ្ា កររួ បានស្ាំបុទ្រលនោះ អ្ា កទ្រូវការទក់រងលៅ Commonwealth Bank of Australia
ល ើមបីឱ្យទ្បាក់របស្់អ្ាកទ្រូវបានលគបលញ្ច ញឱ្យ។ ទ្បាក់លនាោះម្នន
់ assurer កនុងរយៈលរ 31 ន្ត្ៃ
ចាប់រីកា បរ ិលច្េ រដ
អ្ា កទក់រង្នាគរ។
Commonwealth Bank of Australia អាច្លយាងលៅការធានារី្នាគរថាជា កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើ។
កា បរ ិលច្េ រផ្ុរកាំ រ់ន្តន Assurance of Support មិន ូ ច្គានឹងកា បរ ិលច្េ របញ្ច ប់ន្តន កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើលរ។
ទ្បស្ិនលបើអ្ាកទ្រូវបានលគផ្ដ ់ ាំបូនាមនថា កខ ខ្ ឌ បលញ្ញ ើរបស្់អ្ាកបាន
់លរ លែើយ បុដនា Assurance of
Support របស្់អ្ាកមិនបានច្ប់លៅល ើយលរ លនាោះអ្ា កនឹងទ្រូវការរការុកទ្បាក់លនោះលៅកនុងគ នី
រែូ រ
់កា បរ ិលច្េ រផ្ុរកាំ រ់។
ទ្បស្ិនលបើការទ្បាក់របស្់អ្ាកលកើនល ង
ើ លនាោះអ្ា កអាច្ទក់រង Commonwealth Bank of Australia
ល ើមបីររួ បានច្ាំនួនលនោះលផ្ៃ រលៅគ នីមួយលរៀរបាន។

ស្ទ្ម្នប់រ័រម្ន
៌ នបដនថ ម
• ស្ូ មលៅរូ រស្រៃ លៅល ខ្ 131 202 ល ើមបីនិយាយជាមួ យលយើងជាភាររបស្់អ្ាកអ្ាំរីការបង់ទ្បាក់
និងលស្វាកមម Centrelink
• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកដនល ងដ
ឬលមើ រ័រ៌ម្ននជាភាររបស្់អ្ាកបាន

អ្ា កអាច្អាន រដប់

• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/assurance ស្ទ្ម្នប់រ័រ៌ម្ននបដនថ មជាភារអ្ង់លគល ស្
• ស្ូ មលៅរូ រស្រៃ លៅល ខ្ 132 011 ស្ទ្ម្នប់ Medicare និងល ខ្ 131 272 ស្ទ្ម្នប់ Child Support ។
ស្ូ មទ្បាប់ឱ្យលយើង ឹងទ្បស្ិនលបើអ្ាកទ្រូវការអ្ា កបកដទ្បផ្ទៃ ់ម្នរ់ លែើយលយើងនឹងចារ់ដច្ងឱ្យ
ម្ននអ្ា កបកដទ្បផ្ទៃ ់ម្នរ់លដ្ឋយឥរគិរន្ត្ល
• ច្ូ

លៅរស្សនាមជឈម ឌ

លស្វាកមម ។

ការលៅរូ រស្រៃ រីល ខ្រូ រស្រៃ របស្់អ្ាកលៅល ខ្ ‘13’ រីកដនល ងណាមួ យលៅកនុង Australia
ទ្រូវបានគិរន្ត្ល តាមអ្ទ្តាល្រ។ អ្ទ្តាលនាោះអាច្ដទ្បទ្បួ រីរន្តមល ន្តនការលៅរូ រស្រៃ តាមរាំបន់
លែើយក៏អាច្ដទ្បទ្បួ ផ្ងដ រកនុងច្ាំលណាមអ្ា កផ្ដ ់លស្វារូ រស្រៃ នានា។ ការលៅរូ រស្រៃ លៅល ខ្ ‘1800’
រីរូរស្រៃ ផ្ៃោះរបស្់អ្ាកគឺឥរគិរន្ត្ល ។ ការលៅរូ រស្រៃ រីរូរស្រៃ រធារ ៈ និងរីរូរស្រៃ ច្ ័រអាច្ទ្រូវបាន
កាំ រ់លម្នង ទ្រមទ ាំងទ្រូវបានគិរន្ត្ល តាមអ្ទ្តាកាន់ដរខ្ព ស្់។

ការទ្បកាស្មិនររួ ខ្ុស្ទ្រូវ
រ័រ៌ម្ននដ
ម្ននលៅកនុងការលបាោះផ្ាយលនោះម្ននលគ បាំ ងដរជាការដ នាាំច្ាំលពាោះការបង់ទ្បាក់ និង
លស្វាកមម នានាបុលណា
ណ ោះ។ វាជាការររួ ខ្ុស្ទ្រូវរបស្់អ្ាកកនុងការស្លទ្មច្ច្ិរា ទ្បស្ិនលបើអ្ាកទ្បាថាាច្ង់
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ដ្ឋក់ពាកយល ើមបីររួ បានការបង់ទ្បាក់ និងល ើមបីល្វ ើការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំទក់រងនឹង
កា ៈលរស្ៈរិលស្ស្របស្់អ្ាក។
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Assurance of Support
What is Assurances of Support
An Assurance of Support is a legal agreement between us and a person or organisation to help
someone get a visa to live in Australia. It is a promise to pay back any payments we give a visa
applicant, while the Assurance of Support is in place.
If you give an Assurance of Support, you are called the assurer. An assurer must be an Australian
resident, citizen or organisation. The assuree is the visa applicant you support.

Who needs Assurance of Support
The Department of Home Affairs decides whether the assuree needs Assurance of Support based
on their visa application. They consider the applicant’s visa category and circumstances. The
Department of Home Affairs will tell the assuree in writing if they need an Assurance of Support to
get their visa application approved.

How long it lasts
Assurance of Support can be an agreement for 1, 2, 4 or 10 years, depending on the type of visa.
The start date will depend on if the visa applicant is in Australia. If they are in Australia, the start
date will be the date their Assurance of Support is granted. If not, the Assurance of Support period
will start from the date the assuree arrives in Australia.

Paying back payments from us
If we pay income support to an assuree because their assurer cannot support them, the assurer
may have to pay us back that financial support.
They may also have to pay back income support payments we give to the assuree’s children. This
depends on what payment the assuree has been paid. We usually speak to both the assurer and
assuree before doing this, if appropriate.

Cancelling an Assurance of Support
Assurance of Support cannot be cancelled once the visa is granted. You need to wait until the
Assurance of Support period ends.
This is the rule, even if any of the following occurs:
• your assuree becomes an Australian citizen
• your relationship with them breaks down
• you are in financial hardship.
There are very limited circumstances where an agreement can be cancelled. We assess it
depending on the circumstances.

Types of assurer
One person as an assurer
If you want to be an individual assurer for someone entering Australia, you must meet the
following:
CO148.2204
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• pass the income test for the current and previous financial years
• be an Australian resident or citizen
• be 18 or older
• be able to financially support the assuree
• provide us with proof of identity
• get a bank guarantee if we ask for one.
We ask to see your notice of assessment from the Australian Taxation Office (ATO) for the
previous financial year, to decide if you have enough income to be an assurer. This is the notice
the ATO gives you after they assess your tax return.
If you do not have your notice of assessment from the previous financial year, we can accept your
notice of assessment for the year before that. But, you also need to give us proof of your income
for the current financial year. We cannot accept your tax return as proof of income.
If you are self-employed, you must give us a profit and loss statement for the current financial year.

More than one person as an assurer
If you do not have enough income to be an assurer, you can apply to be a joint assurer with up to 2
other people.
All assurers must apply and must use the same lodgement method. If applying online, you must all
use the same application identification number as the first applicant.
If applying by paper form, make sure the assurees names are on each application and all details of
your joint assurers are given. All assurees names must match in each joint assurer application.
We cannot start processing joint assurance applications until we have received all the applications.
Interviews with joint assurers can be done together or separately.

Organisations as assurers
For an organisation to be an assurer, it must be all of the following:
• a genuine incorporated or unincorporated organisation with an Australian address
• able to prove it has the financial capacity to support the person or people the Assurance of
Support will cover.
We need proof of both of the following:
• Australian Business Register registration
• income shown by 2 years of recent trading history for the organisation, a tax return or letter from
a registered accountant.

Applying to be an assurer
Individual and joint assurers can apply online using their Centrelink online account through myGov
or by completing a paper form.
Organisations cannot apply online. They must download and complete one of these forms from our
website:
• Community Support Program form (SU714) for humanitarian support of a visa applicant
or
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• Assurance of Support form (SU594) for all other applications.

The application process
After we get your application, we interview you to discuss:
• what you need to do as an assurer
• if you can meet financial and legal obligations.

Bank guarantees and term deposits
As an assurer, you may need to give us a bank guarantee through the Commonwealth Bank of
Australia. This is to make sure you can pay us back if your assuree gets a payment from us.
The amount depends on the type of visa the assuree has applied for.

Setting up a bank guarantee
In most cases, we write to you and ask you to open a term deposit and arrange a bank guarantee.
Our letter will let you know:
• how long the bank guarantee is for
• how much money you must deposit for the bank guarantee
• names of the people the Assurance of Support covers
• when you must complete the bank guarantee
• the deadline date to submit documents.

Opening a term deposit
You can open a term deposit at any Commonwealth Bank of Australia branch. The term deposit
must be in the assurer’s name only or in all assurers’ names if you have joint assurance. If the
assurer is an organisation, the term deposit name should be the name of the organisation.
Once you have opened the term deposit, the Commonwealth Bank of Australia issues you with
both:
• a copy of the bank guarantee
• your account confirmation statement.
You need to upload these documents to your Centrelink online account. You also need to include a
copy of our letter asking you to complete the bank guarantee.
When we get the documents, we will let you know the result of your application.

Releasing the bank guarantee
We cannot release the bank guarantee until the end of the Assurance of Support period.
At the end of the period, we will send you and the bank a letter. As long as the assuree did not get
any payments from us, the letter advises that:
• the bank guarantee has been cancelled
• the bank can release the funds to the assurer.
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Once you get this letter, you need to contact the Commonwealth Bank of Australia to have the
funds released. The funds are available to the assurer 31 days from the date you contact the bank.
The Commonwealth Bank of Australia may refer to the bank guarantee as a term deposit. The
Assurance of Support expiry date is not the same as the term deposit end date. If you are advised
that your term deposit has matured but your Assurance of Support has not ended you need to
keep this money in the account until the expiry date.
If interest is accrued, you can contact the Commonwealth Bank of Australia to have this amount
transferred to another account.

For more information
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• go to servicesaustralia.gov.au/assurance for more information in English
• 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.
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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