KHMER

ចុះប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរនឹងបសចកតសី បប្មចណាមួយ?
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរនឹងបសចកតីសបប្មចអ្ំពីសិទ្ធិទ្ទ្ួលទំងឡាយររស់បោកអ្នកបទ្ បោកអ្នកមានសិទ្ធិបសនើ សំឲ្យមានការពិនិត្យប ើងវិញននបសចកតីសបប្មចប ុះ។
បោកអ្នកអាចបសនើសឲ្ំ យមានការពិនិត្យប ើងវញិ ននបសចកតីសបប្មចណាមួយអ្ំពីប្ាក់ជំនួយ និងប្ាក់រញ្ចុះនលៃររស់បោក អ្នក ឬការវាយត្នមៃអ្ំពីប្ាក់ផ្គត្់ផ្គងក់ ូនណាមួយ
បោយសរបសរសំរប្ត្ ទ្ូរស័ពទ ឬអ្បញជើញបៅ service centres ណា មួយររស់បយើងខ្ចំ។ បយើងខ្ចំពំប្រកាន់បរើសបអ្ើងជំទស់នឹងអ្ត្ិលិជនទំងឡាយណា
ដែលបប្រើប្ាស់សិទ្ធិរតឹងត្វា៉ាររស់បេប ើយ។

ពិភាកាជាមួយបយើងខ្ចំ
ប្រសិនបរើបោកអ្នកចង់ានព័ត្៌មានរដនែមអ្ំពីបសចកតីសបប្មចណាមួយ បោកអ្នកេួរទក់ទ្ងមកបយើងខ្ចំ។ បយើងខ្ចំនឹង ដែកបមើលព័ត្៌មានពិស្តតរ
ប ើយពនយល់បសចកតីសបប្មចប ុះជូនបោកអ្នក។ ការបនុះផ្តល់ឱកាសជូនបោកអ្នកបែើមបីដក ត្ប្មូវការយល់ខសទំងឡាយ និងបែើមបីរង្ហាញនូវព័ត្៌មានលមីៗ។

បសនើសឲ្ំ យមានការពិនត្ិ យប ងើ វញិ
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរនឹងបសចកតីសបប្មចណាមួយ បោកអ្នកអាចបសនើសំឲ្យមានការពិនិត្យប ើងវញិ ។ បយើងខ្ចំ នឹងរញជូនរញ្ហាប ុះបៅមន្តនពតី ិនិត្យប ើងវិញមួយរូរ
ដែលជាអ្នកពាំ នពាក់ព័នធបៅកនចងបសចកតីសបប្មចប ុះ ប ើយអាច ផ្លៃស់រតូរបសចកតីសបប្មចប ុះ ប្រសិនបរើវាខស។ បោកអ្នកអាចបសនើសំឲ្យមានការពិនិត្យប ើងវិញ
តាមវិធីណាមួយែូចត្បៅបនុះ៖
 ទ្ូរស័ពទមកបយើងខ្ចំ
 ពិនិត្យបមើល វ័ម Review of a Centrelink decision រំបពញវា បាុះពមពវា ប ើយបផ្្ើវាតាមនប្រសណីយ៍បៅ service centre
ណាមួយ
 អ្បញជើញបៅ service centre ណាមួយ។
មន្តនពតី ិនិត្យប ើងវិញនឹង៖
 ពិភាកាជាមួយបោកអ្នកអ្ំពីបសចកតីសបប្មចប ុះ បពលណាអាចបធវើបៅាន
 ពិនិត្យបមើលប ត្ការណ៍ ចារ់ និងបោលការណ៍
 ផ្លៃស់រតូរបសចកតីសបប្មចប ុះ ប្រសិនបរើវាមិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ និង
 ជប្មារជូនបោកអ្នកជាោយលកខណ៍អ្កសរ អ្ំពីលទ្ធផ្លននការពិនិត្យប ើងវិញ។

Administrative Appeals Tribunal
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរជាមួយនឹងបសចកតីសបប្មចណាមួយ ដែលបធវើប ើងបោយមន្តនពតី ិនិត្យប ើងវិញបទ្ កនចងករណីភាេបប្ចើន បោកអ្នកអាចដសវងរកការពិនិត្យប ើងវញិ បោយ
Administrative Appeals Tribunal (AAT)។ ប្រសិនបរើបសចកតីសបប្មចប ុះពាក់ព័នធនឹង ABSTUDY ឬ Assistance for
Isolated Children (ប ើយពំដមនជា រំណល) ឬអ្ំពីប្ាក់ជំនួយោម នកាត្ពវកិច្ផ្ៃូវចារ់បៅទ្ីជនរទ្ ប ុះអាចមានការពិនិត្យប ើងវិញ និងែំបណើរការរដឹងត្វា៉ា
ខសៗពីោន។
AAT េឺជាស្តោកតឯី ករាជយមួយ

ដែលមានអ្ំណាចបែើមបីផ្លៃស់រតូរបសចកតីសបប្មចទំងឡាយ ក៏រដនតបោយបោលបៅតាម ចារ់របណាណុះ
និងបប្កាយបពលដែលមន្តនពតី ិនិត្យប ើងវិញានពិនិត្យបមើលករណីបនុះប ើងវិញរួចប ើយរបណាណុះ។ មានការ ពិនិត្យប ើងវិញពីរកប្មិត្ដែលបធវើប ើងបោយ AAT។
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរជាមួយនឹងលទ្ធផ្លននការពិនិត្យ ប ើងវិញទ្ីមួយបោយ AAT បទ្ប ុះ បោកអ្នកអាចោក់ពាកយសំការពិនិត្យប ើងវិញទ្ីពីរបោយ AAT។
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បោកអ្នកេួរបសនើសំការពិនិត្យប ើងវញិ ទ្ីមួយបោយ AAT កនចងរយៈបពល១៣អាទ្ិត្យ រ ទ រ់ពីការទ្ទ្ួលានែំណឹងអ្ំពី បសចកតីសបប្មចររស់មន្តនពតី ិនិត្យប ើងវិញ។
ប្រសិនបរើការបសនើសំររស់បោកអ្នកមានរយៈបពលបប្ចើនជាង១៣អាទ្ិត្យ រ ទ រ់ពីានទ្ទ្ួលែំណឹង ប ើយបសចកតីសបប្មចានផ្លៃស់រតូររួចប ើយ
បោកអ្នកអាចទ្ទ្ួលានសិទ្ធិទ្ទ្ួលប្ាក់ររស់ បោកអ្នក ចារ់ពីនលៃដែលបោកអ្នកានបសនើសំឲ្យមានការពិនិត្យប ើងវិញដត្របណាណុះ។
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរនឹងលទ្ធផ្លននការពិនិត្យប ើងវញិ ទ្ីមួយបោយ AAT បទ្ប ុះ បោកអ្នកប្រដ លជា អាចោក់ពាកយសំការពិនិត្យប ើងវិញបលើកទ្ីពីរបោយ
AAT។ បោកអ្នកេួរបសនើសំការពិនិត្យប ើងវិញទ្ីពីរបោយ AAT កនចងរយៈបពល២៨នលៃ រ ទ រ់ពីទ្ទ្ួលានបសចកតីសបប្មចទ្ីមួយបោយ AAT។
ពំមានការេិត្នលៃប ើយចំបពាុះការោក់ពាកយសំបៅ AAT។ បយើងខ្ចំនឹងពំជួយបចញនលៃចំណាយររស់បោកអ្នកប ើយចំបពាុះ ការដសវងរកការពិនិត្យប ើងវញិ បោយ AAT។ AAT
មិនអាចរញ្ហជឲ្យរង់នលៃចំណាយសងជូនបោកអ្នកប ើយ ប្រសិនបរើ បោកអ្នកានបជាេជ័យ ប ើយក៏ែូចោន បនុះដែរ បោកអ្នកក៏មិនានត្ប្មូវឲ្យរង់នលៃចំណាយររស់បយើងខ្ចំប ើយ
ប្រសិនបរើ បោកអ្នក ពំានបជាេជ័យ។
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនែម ឬបែើមបីបសនើសំការពិនិត្យប ើងវិញ បោកអ្នកអាច៖
 ទ្ូរស័ពទ Freecall™ 1800 228 333
 ចូលបៅវិរស្តយ aat.gov.au
រ ទ រ់ពីបោកអ្នកានោក់ពាកយបៅ AAT បយើងខ្ចំនឹងោក់បសចកតីរញ្ហជក់មួយអ្ំពីមូលប ត្ទំងឡាយចំបពាុះការបធវើបសចកតីសបប្មចប ុះ និងឯកស្តរពាក់ព័នធទំង
អ្ស់ររស់ប្កសួងជូន AAT។ បោកអ្នកនឹងានទ្ទ្ួលចារ់ចមៃងននបសចកតីរញ្ហជក់ និងឯកស្តរទំងប ុះ។
AAT ប្រដ

លជាបរៀរចំបធវើកិច្ប្រជំមួយ ដែលបៅទ្ីប ុះបោកអ្នកអាចនិោយបៅកាន់ត្ំណាងររស់បយើងខ្ចំ។ បៅកនចង កិច្ប្រជំបនុះ AAT
នឹងដសវងរកការរញ្ហជក់ឲ្យានចាស់ោស់អ្ំពីរញ្ហាទំងឡាយ ប ើយប្រសិនបរើអាចបធវើាន ជួយបោុះ ប្ស្តយឲ្យានជាទ្ីោរ់ចិត្តសប្មារ់ភាេីទំងពីរ។
ប្រសិនបរើពំអាចបោុះប្ស្តយរញ្ហាប ុះបទ្ AAT នឹងផ្តល់ឱកាសជូនភាេីនីមួយៗបែើមបីរង្ហាញភសតចតាង ប ើយជដជក ពនយល់ករណីររស់ខៃួន។
ការបនុះអាចបធវើប ើងបៅកនចងការជប្មុះកតីស្តធារណៈ។ បសចកតីសបប្មចបធវើប ើងបោយ AAT េឺជាកាត្ពវកិច្ផ្ៃូវចារ់ចំបពាុះភាេីទំងពីរ។ ភាេីនីមួយៗ អាចបធវើរណត ឹងឧទ្ធរណ៍បៅ
ត្ោការអ្ំពីបសចកតីសបប្មចបធវើប ើងបោយ AAT ក៏រដនតចំបពាុះដត្ការបចាទ្សួរទក់ទ្ងនឹងផ្ៃូវចារ់របណាណុះ។

រណត ងឹ ឧទ្ធរណ៍បៅត្ោការ
រណត ឹងឧទ្ធរណ៍ជំទស់នឹងបសចកតីសបប្មចននការពិនិត្យប ើងវញិ ទ្ីពីរបោយ AAT បលើការបចាទ្សួរទក់ទ្ងនឹងផ្ៃូវចារ់ប្ត្ូវ ានបធវបើ ៅឯ Federal Court។ បៅទ្ីរំផ្ត្
បសចកតសី បប្មចោងបពញបលញររស់ Federal Court អាចប្ត្ូវានបធវើ រណត ឹងឧទ្ធរណ៍បៅកាន់ High Court ប្រសិនបរើ High Court
ប្រេល់ជូនបោកអ្នកនូវ Special Leave បែើមបីបធវើ រណត ឹងឧទ្ធរណ៍បៅកាន់ High Court។
រណត ឹងឧទ្ធរណ៍បៅត្ោការពំដមនឥត្េិត្នលៃបទ្ ក៏រដនតនលៃឈ្នួលននការោក់ពាកយសំររស់បោកអ្នកអាចប្ត្ូវបេលរបចាល ប ើយបោកអ្នកអាចរកានលៃឈ្នួលឲ្យបៅទរ
ប្រសិនបរើបោកអ្នកបធវើត្ំណាងបោយខៃួនឯង។ ប្រសិនបរើរណត ឹងឧទ្ធរណ៍ ររស់បោកអ្នកពំានបជាេជ័យបទ្ បោកអ្នកអាចប្ត្ូវរង់នលៃចំណាយទំងឡាយដែលបយើងខ្ចំានចំណាយ។
ប្រសិនបរើ រណត ឹងររស់បោកអ្នកានបជាេជ័យ បយើងខ្ចំប្រដ លជាប្ត្ូវរង់នលៃចំណាយទំងឡាយររស់បោកអ្នក។
បោកអ្នកេួរោក់ពាកយសំជាមួយ Federal Court Registry កនចងរយៈបពល២៨នលៃរ ទ រ់ពីទ្ទ្ួលានបសចកតីសបប្មច ររស់ AAT’s ជាោយលកខណ៍អ្កសរ។
បទុះជាោងណាកតី បៅកនចងកាលៈបទ្សៈខៃុះ ការោក់ពាកយសំយឺត្ក៏បៅដត្អាច ទ្ទ្ួលយកានដែរ។
តាមធមមតា ត្ប្មូវការររស់ត្ោការមានភាពផ្ៃូវការបប្ចើនជាងបៅ AAT។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនែម៖
 សូមទក់ទ្ងជាមួយ Federal Court Registry បៅកនចងរែឋ ឬដែនែីររស់បោកអ្នក
 ចូលបៅវិរស្តយ fedcourt.gov.au
 ដសវងរកជំនួយដផ្នកចារ់។
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ជំនយួ ដផ្នកចារ់
បោកអ្នកអាច ក៏រដនតមិនចាំាច់បធវើែូបចានុះប ើយ បរៀរចំឲ្យមានត្ំណាងផ្ៃូវចារ់បៅែំណាក់កាលណាមួយននការពិនិត្យ ប ើងវិញ និងប្រព័នធរណត ឹងឧទ្ធរណ៍។
ឱវាទ្ និងជំនួយផ្ៃូវចារ់ដែលឥត្េិត្នលៃ អាចទ្ទ្ួលយកានពី៖
•
•

welfarerights.org.au
nationallegalaid.org

ព័ត្មា៌ នរដនែម
សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនែមអ្ំពីអ្វីៗដែលប្ត្ូវបធវើ ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនយល់ប្សរជាមួយនឹងបសចកតីសបប្មចអ្ំពីសិទ្ធិទ្ទ្ួល ទំងឡាយររស់បោកអ្នក៖
• ចូលបៅវិរស្តយ humanservices.gov.au/reviewsandappeals
• ទ្ូរស័ពទ 131 202 បែើមបីនោ
ិ យបៅកាន់នរណាមានក់ជាភាស្ត [Khmer / ដខមរ]
• អ្បញជើញបៅ service centre ណាមួយ។
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ENGLISH

What if you do not agree with a decision?
If you do not agree with a decision about your entitlements, you have the right to ask for a
review of the decision.
You can ask for a review of a decision about your payments and rebates, or a child support
assessment, by writing to, calling or visiting one of our service centres.
We do not discriminate against customers who exercise their right of appeal.

Talk to us
If you would like more information about a decision, you should contact us. We will check the
details and explain the decision. This gives you a chance to correct misunderstandings and
present new information.

Ask for a review
If you do not agree with a decision, you can ask for a review. We will forward the matter to a
review officer who has not been involved in the decision and can change the decision if it is
wrong.
You can ask for a review by either:
• telephoning us
• viewing the Review of a Centrelink decision form, filling it in, printing it and posting it to
any service centre,
• visiting a service centre.
The review officer will:
• talk to you about the decision where possible
• look at the facts, the law and policy
• change the decision if it is not correct, and
• advise you in writing about the result of the review.

Administrative Appeals Tribunal
If you do not agree with the decision made by the review officer, in most cases you can then
seek review by the Administrative Appeals Tribunal (AAT). If the decision is about ABSTUDY
or Assistance for Isolated Children (and not a debt), or about a rural ex-gratia payment, there
may be a different review and appeal processes.
The AAT is an independent tribunal. It has the power to change decisions but only according
to the law and only after a review officer has reviewed the case. There are two levels of review
by the AAT. If you do not agree with the outcome of the AAT first review, you may be able to
apply for an AAT second review.
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You should request an AAT first review within 13 weeks of being notified about the review
officer’s decision. If your request is more than 13 weeks after being notified and the decision is
changed, you may only receive your entitlement from the date you requested the review.
If you do not agree with the outcome of the AAT first review, you may be able to apply for an
AAT second review. You should request an AAT second review within 28 days of receiving the
AAT first review decision.
There is no charge for lodging an application to the AAT. We will not assist you with costs you
may incur in pursuing a review by the AAT. You cannot be awarded costs by the AAT if you
are successful and in turn you cannot be required to pay our costs if you are not successful.
For more information, or to request a review, you can:
• phone Freecall™ 1800 228 333
• go to aat.gov.au
After you have lodged an application to the AAT, we will lodge a statement of reasons for the
decision and all relevant department documents to the AAT. You will receive a copy of the
statement and documents.
The AAT may hold a conference at which you can talk to our representative. At this
conference, the AAT will seek to clarify the issues and, if possible, resolve the matter to the
satisfaction of both parties.
If the matter is not resolved, the AAT will give each party the opportunity to present evidence
and argue their case. This may be in a public hearing.
Decisions made by the AAT are binding on both parties. Either can appeal an AAT decision to
the Courts, but only on a question of law.

Court appeals
An appeal against an AAT second review decision on a question of law is made to the Federal
Court. Ultimately, a full Federal Court decision can be appealed to the High Court, if the High
Court grants you Special Leave to appeal to the High Court.
Court appeals are not free, but you may have the lodgement fee waived and keep costs down
by representing yourself. If your appeal is unsuccessful, you may have to pay costs we have
incurred. If your appeal is successful, we may have to pay your costs.
An application should be lodged with the Federal Court Registry within 28 days of receiving
the AAT's decision in writing, although a late application might still be accepted in some
circumstances.
Court requirements are usually more formal than the AAT. For more information:
• contact the Federal Court Registry in your state or territory
• go to fedcourt.gov.au
• seek legal assistance.
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Legal assistance
You can, but do not have to be, legally represented at any stage of the review and appeals
system.
Free advice and assistance is available from:
• welfarerights.org.au
• nationallegalaid.org

More information
For more information about what to do if you do not agree with a decision about your
entitlements:
• visit humanservices.gov.au/reviewsandappeals
• call 131 202 to speak to someone in your language,
• visit a service centre.

12662.1507
PAGE 3 OF 3

WHAT IF YOU DO NOT AGREE WITH A DECISION?
Department of Human Services

