BURMESE

Special Benefit
Special Benefit အက

ြောင်း

သငအ
့် နေဖြင ့် နငွေန ေးန

အခဲရှိပါ

ေးန ေး အခ

Special Benefit အ ေး ရှိန

ငေး ရှိနင
ှိို သည။

Special Benefit ရှိ ေ သငဖြစ မညမ • အဖခ ေးဝငနငွေန
• သင

ပ့်န

ေး မ ရှိသူ

ှိေေးခ ျုပ၍ မ နှိင
ို သည့် အန

ငေး ငေးမ ေးန

• သင နင ့် သင၏ မှိသ ေးစိုအ ေး န
ယူသိုေးစွေဲနင
ှိို သည့် စိုန

•

သင၏
န

ှိို

ခွေင ့်

ှိို စစန

ရှိပါ

မှိသ ေးစိုန

ေး ေ အန

ပ့်န

အင်္ဂလှိပဘ သ စ
ဝငန

ေးအခ

ပ့် ေ ဝငနငွေလိုလိုနလ

ငေးနငွေသည $5,000

ပ့်နငွေနတ ငေးခခ

င ့် နငွေန

အခဲရှိသူ

နလ

မရ နှိင
ို သူ

မပှိိုသူ။

အ

ူဖပျု စ ွေ

စ တမေးအ ေးလိုေးနငအ
့် တူ

ှိို တတနှိင
ို သမျှ ဖမေဖမေ တငသွေငေးပါ။ သငတ
့် ွေင
ေးမ ေးအတွေ

ေးဖြင ့် အခ

အလ

နတ ငေးခခ

နလေးတစဦေး သှိမဟို
ို ့် တ

နလေးမ ေး

တစနစ င တငသွေငေးနှိင
ို သည။

မ ေး ပှိိုမှိိုသှိရှိ ေ servicesaustralia.gov.au/families သှိို ့်

ပါ။

Special Benefit က

ြောင်းခံပံုံ/နည်း

သငအ
ို ့် တ စ ွေ
့် နေဖြင ့် Special Benefit အ ေး အွေေလှိိုငေး သှိမဟို

ပိုစတွေင ဖြညစ
့် ွေ

နပေးဖခငေးဖြင ့်

နတ ငေးခနှိင
ို သည။

အွေေလှိိုငေးနတ ငေးခလ
သငအ
့် နေဖြင ့် myGov မတစ
မရှိပါ
အန

my.gov.au ၌ စ

င ့် Centrelink

အွေေလှိိုငေးနတ ငေးခခ

ငေးြွေငပ
့် ါ။ ပပေးနေ

အပ့် ဖြစနစ ေ ဘ သ စ

Centrelink.နင ့် ခ ှိတ

တငသွေငေးနှိင
ို သည။ myGov စ
ပါ။ myGov စ

ေးနပါငေးစိုဖြင ့် ရှိနင
ှိို သည့် myGov လမေးညေခ

ငေးအ ေး Centrelink နင ့် ခ ှိတ

Reference Number (CRN) သိုေးစွေဲသူ ညညေေးခ
myGov မတစ

င ့် သင၏ အန

အ

“I don’t have or don’t know my CRN

15797MY.2205
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ပါ။

လှိိုလျှင သငအ
့် နေဖြင ့် Centrelink Customer
ေပါတ လှိိုအပလှိမ့်မည။ သငအ
့် နေဖြင ့် CRN မရှိပါ

ေးအ ေး သ

နသဖပဖခငေးဖြင ့် ေပါတတစ်ခက
ု ု ရှိနင
ှိို သည။

ှိို န ွေ ေးခ ယပါ။

want to prove my identity through myGov”

ငေးြွေငလ
့် ှိိုသူမ ေးအ ေး

မ ေးပါဝငသည့်

တဖပ ေးမ ေး ရှိသည။ ပှိိုမှိိုသှိရှိ ေ servicesaustralia.gov.au/mygovguides သှိို ဝင
့် န
သင၏ myGov စ

ငေး

ှိိုနေ
့်

ှိိုန ွေ ေးခ ယပါ။

Centrelink နင ့် ခ ှိတ

မှိနသ အခါ “I

BURMESE

ဝငန

myGov

ဖခငေး သှိမဟို
ို ့် တ အသိုေးဖပျုဖခငေးအတွေ

ပပေးနေ

နည်းလမ်း 1

ဝငန

နလ့်လ ပါ။

န

ပ့်န

ူအညလှိိုပါ

ဝငန

နမေးခွေေေးမ ေး

ှိိုနေ
့်

ူဖပျုစ

လှိိုအပသညစ
့်
ွေ

ွေ

သငခ ှိတ

ေးနသ ဝေန

ောင်းခံချကမျော်း န ွေ ေးခ ယပါ၊

ှိို နဖြ

ှိိုပါ။ အန

န မ စောရွေ ကစော

သငအ
့် နေဖြင ့် ပငမအြွေငစ
့် မ
အ

ပါ။

ောကပံံ့ထ က်းထငွေမျော်းနှင ံ့ ထ

ှိို န ွေ ေးခ ယပါ၊ ပပေးနေ

အ

သင၏ myGov စ

န

စြော

ွေ

132 307 သှိို ြို
့် ေေးနခေါ်

မ်းဖြင ့် က

အွေေလှိိုငေးမတစ
စ

မှု အနဖခအနေ

ှိို နဖခ

ခလှိို

င ့် န

ြော
ပ့်န

စ တမေးပိုစ နတ ငေးခခ

ငပါ မလညေး

ပ့်န

်းက

င ့် သင၏န

ဖခငေး သှိမဟို
ို ့် တ န
နည်းလမ်း 3

ှိိုပါ၊ ပပေးနေ

ပံ့်က

ှိို တငသွေငေးနှိင
ို သည။
ပ့်န

ေးနတ ငေးခခ

ပ့်န

ေး နတ ငေးခခ

ှိို န ွေ ေးခ ယပါ။

ြောင်းခံဖခင်း

ေး နတ ငေးခဖခငေး မဖပျုလိုပနှိင
ို ပါ
ှိို ဖြည့်စွေ

ေးနတ ငေးခခ

ပပေး လ

မတ

Claim for Special Benefit (SU004)

ှိိုေးပါ။ အ

ှိိုပါပိုစအ ေး

ွေဲပါ။

န

ှိို ေ လမေးညေနပေးမည။ ဖြညစ
့် ွေ

ေးနတ ငေးခလ ပိုစသည နမေးခွေေေးမ ေး နဖြ

လှိိုအပနှိင
ို သည့် အဖခ ေးပစ
ို မ ေးအပါအဝင သင၏ န
စ

ွေ

စ တမေးမ ေး

သငအ
့် နေဖြင ့် စ
နဖခ

က

ွေ

ငသွေင်းပါ

စ တမေးမ ေး တွေတ
ဲ င ေ မနမ့်ပါနင။့်

servicesaustralia.gov.au/forms တွေင နဒါငေးလိုဒ
ပ့်န

ောင်းခံချက

နှိင
ို သည။

ငေးအ ေး Centrelink နင ့် ခ ှိတ

ူအညအတွေ

ထ

စ တမေးမ ေး တွေဲတငနှိင
ို သည။

စ တမေးအ ေးလိုေး တွေဲတင ပပေးနေ

နငစ
့် ပလ ဉေးပပေး တှိိုေးတ

ငမှုမ ေးမ Centrelink

ှိိုနေ
့်

ူဖပျုစ ွေ

မ်းမျော်းကို အပဖလိုဒ

myGov သှိမဟို
ို ့် တ Express Plus Centrelink အက်ဖ် မတစ

စြောရွ

ှိိုပါ။

ှိိုန ွေ ေးခ ယပါ သှိမဟို
ို ့် တ servicesaustralia.gov.au/mygov သှိို ့်

ငေး

ှိိုန ွေ ေးခ ယပါ။ ထ

အ

132 307 သှိို ြို
့် ေေးနခေါ်

ေးနတ ငေးခ ေ

သင၏ myGov စ

အန

အ

ှိိုလညေး ၎ငေးတွေင နြ ဖပ

ပ့်န

ေ လှိိုအပန

ငေး

ေးနတ ငေးခလ နင ့် အတူတငသွေငေး မည့်

ေးသည။

စ တမေးပိုစ တငသွေငေးလျှင သင၏
့် န

ပ့်န

ေးနတ ငေးခဖခငေး တှိိုေးတ

မှုအ ေး

ခနှိင
ို လှိမမ
့် ည မဟိုတပါ။

ြော

သင ့်

ပံ့်က
ှိိုယစ ေး

နှိင
ို သည။ သင ့်
လိုပန

်းကငွနင
ှ ့် စြောကပ်းပုံခံ့် ရမည့်
ျွနပ
ို တှိန
ို ့် င ့် ခ ှိတ
ှိိုယစ ေး

င ွေ

နှိင
ို မည့် တစစတ
ို စနယ

ျွနပ
ို တှိန
ို ့် င ့် ြိုေေးနဖပ

ငနပေး ေ သှိမဟို
ို ့် တ န
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န
ပ့်န

ုံယစြော်းလှယမ ြော်း

ေး လ

ေ၊

ှိိုယန ေးအခ

အလ

သှိမဟို
ို ့် တအြွေဲွဲ့အစညေးတစခို
မ ေး ဖပင

ငဖြညစ
့် ွေ

ှိို သင

ေ၊

ခ ယူ ေ ၎ငေးတှိအ
ို ့် ေး သင လိုပပှိင
ို ခွေင ့် လွေဲနပေးနှိင
ို သည။

Services Australia

BURMESE

သငအ
့် နေဖြင ့်
တစနယ

ျွနပ
ို တှိန
ို ့် င ့် အပမဲတမေး နဖပ

ရှိဖခငေးသည

အနသေးစှိတ အခ

ဝငန

က

ူညန

ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး နမေးခွေေေးမ ေး နမေးဖမေေးဖခငေး၊ အခ

အလ

အင်္ဂလှိပဘ သ စ

ှိိုနင
ှိို သည။ သငအ
့် ေး

မ ေး

ှိို အွေေလှိိုငေးဖြင ့် ယူဖခငေးတှိမ
ို ့် တ ေး

ေးဖြင ့် အခ

အလ

င ွေ

နပေးမည့် တစစို

အလ
ေးမ

မ ေးနပေးဖခငေး သှိမဟို
ို ့် တ သင၏

ေးပါ။

မ ေး ပှိိုမှိိုသှိရှိ ေ servicesaustralia.gov.au/nominees သှိို ့်

ပါ။

ြော

ပံ့်က

်းက

ြောင်းခံဖခင်းနှငစ
့် ပလ ဉ်းသည့် ဆံုံ်းဖြ

ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် သငန
့်

ပန
့်

ေး လ ဒ

ှိို သငအ
့် ေး အသှိနပေးမည။ သင၏ myGov အီးမ ီးလ်စာဝင်မေရာ

သှိမဟို
ို ့် တ Express Plus Centrelink ုဘုငီး် အက်ဖ် မတစ
ြတရှု နင
ှိို သည။ သင၏စ မ ေးအ ေး အွေေလှိိုငေးတွေင မ လျှင
စ တှိို

ခ

င ့် သင၏ Centrelink စ
ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် အခ

ှိို အွေေလှိိုငေးဖြင ့်

အလ

မ ေးအ ေး သင ့်

မနပေးပှိပါမည
ို ့်
။

သငအ
့် နေဖြင ့်

ိုေးဖြတခ

နငပ
့် တသ

ပပေး သနဘ မတူညလျှင န

ပန
့်

ေးနတ ငေးခလ

ှိို

ဖပေလညသိုေးသပနပေး ေ သင နတ ငေးခနှိင
ို သည။

အ

ယ၍

ျွနပ
ုံ

ခွငဖပြုလ
ုံ
့်

အကနဖြင
ုံ ့်
့် Special Benefit က

ြောင်းခံခ

ုံ

လျှင

Special Benefit သံ်းုံ သပခ
ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့်
န

ပ့်န
ရန
ှိ ေန

သတတပတ 13 ပတတှိင
ို ေး သင၏ န

ေး ရှိပပေးနေ
ငေး နသခ နစ ေ

သင၏ myGov စ
စ

ငေးမတစ

ငေး မရှိလျှင စ

တစခ

သငအ
့် နေဖြင ့်

စအတွေ

နဖပ ငေးလဲခ
နင ့် သင၏

ွေ

နေန

င ့် အ

ှိိုပါ သိုေးသပခ

ပ့်န

အန

အတွေ

ငေးနင ့် သငသည့်
န
့်

ေးအ ေး အ

ငေး အခ
ဘဏစ

အလ

ှိို သင ့်

ှိျုေးသ
မ ေး

စ တှိို

န

နှိင
ို မ
ှိို

တွေင အန

Benefit န
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အ
ပ့်န

ဖူ ပျု စ ွေ

ေးမ ေးသည ပ

ှိို န

ျွနပ
ို တှိို ့်

မ တစ

င ွေ

ေးပမ ဏ
သည။

နပေးနှိင
ို သည။ သငတ
့် ွေင myGov
င ့် ပှိနပေးပါမည
ို ့်
။ သိုေးသပခ

ာ အနဖခအနေမ ေးနငစ
့် ပလ ဥေးသည့်
နပေး မည။

ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် သင

ငေးရငေးတမေးမ ေး နတ ငေးခနှိင
ို သည။

သငအ
့် ွေ
့် နေဖြင ့် Special Benefit ဖပေလညသိုေးသပဖခငေးအ ေး ဖြညစ
နေ ့်

ပ့်န

ှိို အွေေလှိိုငေးတွေင ဖြညစ
့် ွေ

ဖြင ့် ဖပေလညသိုေးသပပိုစ တစစို

တစစိုတစ

ေးအ ေး သိုေးသပပါသည။ သင 12 လ

ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် နစစဉ ဖပေလညသိုေးသပခ

သင၏ န

ငနြ ြ

ှိို

ပ့်န

နပေး မညဖြစပပေး သတမတ

ေးသည့်

စ တမေးအ ေးလိုေး တငသွေငေး မညဖြစသည သှိမဟို
ို ့် တ သင၏ Special
ှိိုငေးသွေ ေးလှိမ့်မည။
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အဖပနအလှန

ြောဝန သ

မှ

ခ

Special Benefit ရှိနေစဉ သငတွေ
့် င နစြ
အလိုပရ နြွေဖခငေး
လှုပရ ေးန

င ွေ

သ
ဲ့် ှိို သင
၏န
့်
စ

ပ့် န

မ ေးဖြစသည။

မ ြော်း
အဖပေအလေ တ ဝေ သတမတခ
ေးမ ေး

လ

မ ေး ရှိနင
ှိို သည။ ၎ငေးတှိမ
ို ့်

ရှိ ေ သငအ
့် နေဖြင ့်

လ

လိုပန

င မည့်

ှိိုလှိိုသညမ Special Benefit ရှိနေစဉ သင၏ ဗဇ အမ ှိျုေးအစ ေးန

င ့်

သင အလိုပရ နြွေ ေ လှိိုအပနှိင
ို သည။
အ

ှိိုပါအခ

ပ
အ

မ ေးအ ေး သင မလိုပလျှင

ှိိုငေးနှိင
ို သလှိို နငွေန

ေး

ှိိုင

ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် သင၏ န

ပ့်န

ှိမ ရှိသည့် စိုစိုနပါငေးဝငနငွေ

နဖပ ဖပ မည။ စိုစိုနပါငေးဝငနငွေ ှိိုသညမ အခွေေ မဖြတမ သှိမဟို
ို ့် တ အဖခ ေး နပေးစ
သင

ငေး

ာ နငွေပမ ဏဖြစသည။ သငတ
့် ွေင

ငနြ ြ

ှိို

င်

ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး

ဖြတနတ

နငွေမ ေး မဖြတမ

ရှိလျှင ၎ငေးတှိ၏
ို ့် စိုစိုနပါငေး ဝငနငွေ

ှိို

ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး နဖပ ဖပ မည။

သင သှိမဟို
ို ့် တ သင၏

ငနြ ြ

အနေဖြင ့် ဝငနငွေ မရှိလျှင ၊ သင၏ဝငနငွေသည သိုညဖြစနေနစ

ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး နဖပ ဖပ ေ လှိိုအပနသေးသည။ သင၏ဝငနငွေနင ့် နဖပ ငေးလဲခ
ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး မနဖပ ဖပလျှင
အ

င
ှိို ေးန

ဖပစဒဏမ ေး ခ မတနှိင
ို သည။

ယ၍ သင နငွေရ ၍ လျှင သင နစပတတစက

ရှိနသ စိုစိုနပါငေး ရ ၍ မ

ေးအ ေး ပ

ျွနပ
ို တှိအနေဖြင
ို ့်
့် သငအ
့် ေး န

ှိိုပါနငွေမ ေးအ ေး ဖပေလညနပေး

ပ ေ သငအ
့် နေဖြင ့် လှိိုအပန

ပ့်န

တစစိုတစ

ေးမ ေးစွေ နပေးအပန

ကု

• အလိုပအ

ငေး နပေးအပနှိင
ို ပပေး

၍ နဖပ ငေးလဲမှု

ျွနပ
ို တှိအ
ို ့် ေး နဖပ ဖပ မည။ ၎ငေးတှိမ
ို ့် -

• ဗဇ အနဖပ ငေးအလဲမ ေး သှိမဟို
ို ့် တ နေ
• စိုစိုနပါငေး နငွေန

ငေး

ငေးလှိိုအပနှိင
ို သည။

သင၏ ဝငနငွေအ ေး နစပတတစခါ အစ ငခနသ အခါ သင၏ အနဖခအနေမ ေးနငပ
့် တသ
တစစိုတစ

အန

မူ

ေး $5,000

ှိိုင စတငဖခငေး၊ ပ

ှိိုငသည့် အနဖခအနေ အနဖပ ငေးအလဲမ ေး

ပှိိုမှိိုရလ
ှိ ျှင
ှိိုငေးဖခငေး သှိမဟို
ို ့် တ နဖပ ငေးလဲဖခငေး

• လှိပစ နဖပ ငေးလဲဖခငေး သှိမဟို
ို ့် တ သင၏ အှိမဌ ေး မေးခ ပမ ဏ နဖပ ငေးလဲဖခငေး
•

သွေယ မည့် ြိုေေးေံပါတ် သှိမဟို
ို ့် တ ဘဏ စ

သင၏ အနဖခအနေမ ေးနပေါ် မူတညပပေး နစြ

ငေးအနသေးစှိတအခ

အဖပေအလေ တ ဝေမ ေးမ

အလ

မ ေး နဖပ ငေးလဲဖခငေး။

ငေးလွေတခွေငအခ
ှိျုွဲ့ ရှိပါသည။
့်

အင်္ဂလှိပဘ သ ဖြင ့် ပှိိုမှိိုသှိရှိ ေ servicesaustralia.gov.au/mutualobligation သှိို ဝင
့် န
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ပုံမုံသရှရန
• Centrelink န

ပ့်န

ြိုေေး 131 202

ေးမ ေးနင ့် ဝေန

ှိို နခေါ်

• သငဘ
့် သ စ

ငမှုမ ေးအန

ငေး သင ့် ဘ သ စ

ေးဖြင ့်

ျွနပ
ို တှိန
ို ့် ငနဖပ
့်

ှိိုပါ

ေးဖြင ့် အခ

အလ

မ ေး

ညရ
့် ှု ွဲ့ ေ၊ ေ ေးန

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သှိို ဝင
့် န

င ေ သှိမဟို
ို ့် တ ြတရှု ွဲ့ ေ
ပါ

• အင်္ဂလှိပဘ သ ဖြင ့် ပှိိုမှိိုသှိရှိ ေ servicesaustralia.gov.au/specialbenefit သှိို ဝင
့် န
• Medicare အတွေ
စ

132 011 နင ့် Child Support အတွေ

ေးဖပေတစဦေးလှိိုလျှင

• ဝေန

ျွနပ
ို တှိို ့် ှိို အသှိနပေးပါ၊

ငဌ ေ တစခိုသှိို သွေ
့် ေးန

ေးသညန
့် ေ
ှု ေး

ေပါတမ ေးသှိို ြို
့် ေေးနခေါ်
အခ ှိေတှိိုငေးတ

ျွနပ
ို တှိို စ
့်

မမ

ေးတစမ ှိျုေးတညေးဖြင ့် န

ွေဲဖပ ေးနှိင
ို သည၊ တယလြိုေေး

ှိို ြိုေေးနခေါ်

131 272

ေးဖပေတစဦေး

ှိို ပါ။ သင

ှိို အခမဲစ
့် စဉနပေးပါမည

ှိို ‘13’ င်္ဏေေးမ ေး
ခလှိမ့်မည။ အ

ိုမပဏအခ ငေးခ ငေးအ

ေးတွေငလညေး

နခေါ်

ှိိုခမ ေးသည

ှိိုပါ ြိုေေးနခေါ်နေ
ှု ေးမ ပမှိျုွဲ့တွေငေးြိုေေးနခေါ်နေ
ှု ေးနင ့်
ွေဲဖပ ေးနှိင
ို သည။ သငအှိ
့် မြိုေေးမ ‘1800’

ှိိုမှုမ ေးမ အခမဲ့်ဖြစသည။ အမ ေးဖပညသူြိုေေးနင ့် မှိိုဘှိိုငေးြိုေေးမ ေးမ ြိုေေးနခေါ်

ေးပပေး ပှိိုမှိိုက

ပါ

ပါ။

သင၏
့် အှိမြိုေေးမ သစန တေးလ ရှိ မညသည့် နေ
သတမတ

ှိို ေ

ေးဖမငနသ
နှုေေးဖြင ့်
့်

ှိိုမှုမ ေး

ှိို

သငနှိ
ို သည။
့် င

ြောဝနမယူ ဖငင်းဆုံခ
ဤစ နစ ငတွေင ပါဝငနသ အခ
လမေးညေတစခို အဖြစသ

အလ

မ ေး သည န

ည ွေ ယပါသည။ န

သေးဖခ ေးအနဖခအနေမ ေးအနပေါ်မူတည၍ နလျှ
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ပ့်န

ပ့်န
ေးအတွေ

ေးမ ေးနင ့် ဝေန
နလျှ

လ တငသွေငေး ေ လှိို/မလှိို

ငမှုမ ေး အတွေ

ေး ေ လှိ/ို မလှိို နင ့် သင၏
ိုေးဖြတ ေ သငတ
့် ဝေသ ဖြစသည။
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Special Benefit
About Special Benefit
You may be able to get Special Benefit if you are in financial hardship.
To get Special Benefit, you must:
• be unable to get another income support payment
• be in financial hardship for reasons beyond your control
• be unable to earn enough to support you and your family
• have no more than $5,000 in available funds.
To test your eligibility, lodge your claim with all requested supporting documents as soon as
possible. If you have a child or children, you may be able to make a claim for family payments. For
more information in English, go to servicesaustralia.gov.au/families

How to claim Special Benefit
You can claim Special Benefit online or by completing a paper form.

Online claim
You can claim online with Centrelink through myGov. If you do not have a myGov account, create
one at my.gov.au and then link Centrelink. There are myGov task cards available in many
languages to help people create a myGov account. For more information, go to
servicesaustralia.gov.au/mygovguides
To link Centrelink to your myGov account, you will need a Centrelink Customer Reference Number
(CRN). If you do not have a CRN, you can get one by proving your identity through myGov.
Select “I don’t have or don’t know my CRN”. And then “I want to prove my identity through
myGov” when you link Centrelink.
For help using or signing in to myGov, call 132 307 and select Option 1 or visit
servicesaustralia.gov.au/mygov

To claim
Sign in to your myGov account and select Centrelink from your linked services. Select Payments
and Claims, then Make a Claim and follow the questions. Do not forget to upload supporting
documents. You can do this from Upload documents from the homepage.
After uploading all the required documents, you can submit your claim. You can track the progress
of your claim through myGov or the Express Plus Centrelink app.
For help with claiming or linking Centrelink to your myGov account, call 132 307 and select Option
3.

Paper claim
If you cannot claim online, fill in and sign the Claim for Special Benefit (SU004) paper form. You
can download the form at servicesaustralia.gov.au/forms
The claim form guides you through the questions. It also tells you which documents you must
provide with your claim including any other forms you may need to complete.
15797.2205
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You will not be able to track the progress of your claim if you submit a paper form.

Payment and correspondence nominees
You can have someone or an organisation deal with us on your behalf. You can authorise them to
call us, update, act or get payments for you.
You can always speak with us. Having someone to help you does not stop you from asking us
questions, giving us information or accessing your details online.
For more information in English, go to servicesaustralia.gov.au/nominees

Claim decision
We will let you know the result of your claim. You can view your Centrelink letter online through
your myGov Inbox or the Express Plus Centrelink mobile app. If you do not get your letters online,
we will post information to you.
If you do not agree with the decision, you can ask for a review of your claim.

If we grant your Special Benefit claim
Special Benefit review
We review your payment every 13 weeks. After you have been on the payment for 12 months, we
complete an annual review to make sure you are still eligible and getting the right amount.
You can complete the review online through your myGov account. If you do not have a myGov
account, we will mail a paper review form to you. For each review, you must give us information
about any changes in your circumstances that could affect your payment. We may ask for bank
statements for you and your partner.
You must complete the Special Benefit review and submit all supporting documents by the due
date or your Special Benefit payments will stop.

Mutual obligation requirements
While getting Special Benefit you may have mutual obligation requirements. These are activities
you must do to keep getting your payment, such as looking for work. This means your visa type
may need you to look for work while getting Special Benefit.
If you do not do these things, we may stop your payments and apply financial penalties.
If you earn money, you must tell us the gross income you get paid each fortnight. Gross income is
the total amount earned before tax or other dedications. If you have a partner, you also need to tell
us their gross income.
If you or your partner do not earn any income, you still need to tell us if your income was zero. If
you do not tell us about your income and any changes, we may pay you too much and you will
need to pay this money back.
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When you report your income fortnightly, you must tell us of any change in your circumstances.
This includes:
• visa changes or residency status changes
• have combined funds of more than $5,000
• start, stop or change jobs
• change address or your rent amount changes
• change your contact or bank account details.
There are some exemptions from mutual obligations depending on your circumstances.
For more information in English visit servicesaustralia.gov.au/mutualobligation

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/specialbenefit 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.

PAGE 8 OF 8

Services Australia

