KHMER

ហេតុអ្ីបា
វ នជាហោកអ្នកត្តូវចូលរួមការណាត់
ជួបនិងចូលរួមហ្វើសកមមភាពរបស់ហោកអ្នក?
ការហរៀបចំទំងហនេះអ្នុ វតតចំហ

េះហោកអ្នក ហបើ ហោកអ្នកជាអ្នកស្សវងរកការងារហ្វើស្ែលទទួ ល Newstart Allowance,

Youth Allowance, Parenting Payment ឬ Special Benefit (ហលើកស្លងស្តហោកអ្នកទទួលការហលើកស្លងជា
បហណា
ដ េះអាសននពី Mutual Obligation Requirements)។
ហបើហោកអ្នកមិនបានហៅចូ លរួមការណាត់ជួបឬមិនបានហ្វើសកមមភាពណាមួ យជាមួយនឹ ងស្ថាប័នផ្ដល់ហសវាកមម
ការងាររបស់ហោកអ្នកហទហ
ជាមួ យស្ថាប័នហ

េះ ត្បាក់ជំនួយរបស់ហោកអ្នកអាចត្តូវបានបញ្ឈប់ រេូតទល់ស្តហោកអ្នកបានពិ ភាកា

េះ ហេើយចូ លរួមការណាត់ជួបមួ យហទៀតហបើសិនជាត្តូវការ។

ហោកអ្នកអាចបាត់ បង់ស្ផ្នកខ្លេះននត្បាក់ជំនួយសត្ាប់ ត្បាក់ ចំណូលទបរបស់ហោកអ្នក ហបើហោកអ្នកមិន៖



ទូរស័ពទទក់ ទងស្ថាប័នផ្ដល់ហសវាកមមរបស់ហោកអ្នកហៅមុ នហពលននការណាត់ជួប ហែើ មបីត្បាប់ហេថា
ហោកអ្នកមិ នអាចហៅចូលរួមបានហទ ហេើយ


ហ

ានមូ លហេតុ សមហេតុផ្លចំហ

េះការមិនបានហៅចូ លរួមការណាត់ជួបហ

េះានន័ យថា ហោកអ្នកនឹ ងមិនទទួ លត្បាក់ សងវ ិញទំងស្សុងហ

េះ។

ើយ ហៅហពលស្ែលត្បាក់ជំនួយរបស់ហោកអ្នក

ចាប់ ហផ្ដើមស្ថជាថ្មី។
ហបើហោកអ្នកមិនចូ លរួមហ្វើសកមមភាពណាមួ យហទ ហោកអ្នកក៏អាចបាត់បង់ត្បាក់ជំនួយសត្ាប់ នថ្ៃទំងឡាយណា
ស្ែលហោកអ្នកមិនចូលរួមផ្ងស្ែរ។
ហយើងនឹ ងពិ ភាកាជាមួ យហោកអ្នកជានិចច មុនហពលអ្នុ វតតការផាកពិន័យណាមួ យ។

រហបៀបស្ែលហោកអ្នកអាចហ្វើឲ្យចាស់ថា នឹងគ្មមនការបេះ
ត្បាក់ជំនួយរបស់ហោកអ្នកហ

ល់ែល់

ើយ

ហោកអ្នកអាចហចៀសវាងការបញ្ឈប់ឬការកាត់បនាយត្បាក់ ជំនួយរបស់ហោកអ្នក តាមរយៈការ៖



អ្ហញ្ជើញហៅចូលរួមការណាត់ ជួបនិងសកមមភាពទំងអ្ស់ ហលើកស្លងស្តហោកអ្នកានមូ លហេតុ សមហេតុ
ផ្លចំ ហ



េះការមិនអាចហៅចូ លរួមបាន

ទក់ទងស្ថាប័នននការណាត់ ជួបឬហ្វើសកមមភាពរបស់ហោកអ្នក មុនហពលននការណាត់ ជួបឬការហ្វើសកមម
ភាព ហបើ សិនជាហោកអ្នកមិ នអាចហៅចូ លរួមបាន ហោយស្ថរស្តានមូ លហេតុ ណាមួ យ



ហរៀបចំ ហពលណាត់ជួបឬហពលហ្វើសកមមភាពរបស់ហោកអ្នកស្ថជាថ្មី ហបើ សិនជាហោកអ្នកានមូ លហេតុ
សមហេតុ ផ្លសត្ាប់ការមិ នអាចចូ លរួមបាន



ត្បាប់ ហយើងឲ្យែឹង ហបើ ហោកអ្នកផាលស់បូរអាសយោ
ដ
ា នរបស់ហោកអ្នក និង



ត្បាប់ ហយើងឬស្ថាប័នហសវាកមមការងាររបស់ហោកអ្នកឲ្យែឹងឲ្យបានរេ័សតាមលទធភាព ហបើសិនជាហោកអ្នក
ានបញ្ហ
ា លំបាកផាទល់ខ្ួលន ហែើមបីឲ្យហេអាចេិ តេូរនូ វបញ្ហ
ា ហនេះឲ្យបានសមរមយ។
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ហតើខ្ំុទ
្ ទួលព័ត៌ានបស្នាមតាមវ ិ្ីណា?
ហែើមបីទទួ លព័ត៌ានបស្នាម សូមពិភាកាជាមួ យស្ថាប័នផ្ដល់ហសវាកមមការងាររបស់ហោកអ្នក។
ហែើមបីទទួ លព័ត៌ានបស្នាមអ្ំ ពីការហៅចូ លរួមការណាត់ជួប៖



ហបើកហមើ ល humanservices.gov.au/mutualobligation



ទូរស័ពទទក់ទងហសវាកមមការងារ (ស្សវងរកការហ្វើសត្ាប់ អ្នកានអាយុចាប់ពី 22 ឆ្នំហ



ទូរស័ពទទក់ទងស្ថាប័នយុវជននិងសិសសនិ សសិត (ស្សវងរកការហ្វើសត្ាប់អ្នកានអាយុតិចជាង 22 ឆ្នំ)

ើងហៅ) 132 850

132 490។
ហែើមបីទទួ លព័ត៌ានជាភាស្ថរបស់ហោកអ្នក សូមហបើកហមើ លវុ ិបនស humanservices.gov.au/yourlanguage ឬ
ទូរស័ពទ 131 202។
កំណត់សាាល់៖ ទូរស័ពទពីទូរស័ពទរបស់ហោកអ្នកហៅកាន់ហលខ្ចាប់ ហផ្ដើមនឹងហលខ្ ‘13’ ពីទីកស្នលងទំងអ្ស់ហៅកនុង
ត្បហទសអ្ូស្ត្ស្ថតលី ត្តូវបង់នថ្លតាមអ្ត្តាកំណត់មួយ។ អ្ត្តាហ

េះអាចខ្ុ សគ្មននឹងនថ្លឈ្ួនលទូរស័ពទកុនងតំបន់ ហេើយក៏

អាចខ្ុសគ្មនរវាងត្កុមេុនផ្ដល់ហសវាកមមទូរស័ពទផ្ងស្ែរ។ ទូរស័ពទហចញពីទូរស័ពទស្ថធារណៈនិងទូរស័ពទចល័ត អាច
េិតតាមរយៈហពលនិងេិតនថ្លតាមអ្ត្តាខ្ពស់ជាង្មមតា។
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WHY YOU HAVE TO ATTEND YOUR APPOINTMENTS AND ACTIVITIES
Department of Human Services

ENGLISH

Why you have to attend your
appointments and activities
These arrangements apply to you if you are a job seeker getting Newstart Allowance, Youth
Allowance, Parenting Payment or Special Benefit (unless you are temporarily exempt from Mutual
Obligation Requirements).
If you miss an appointment or activity with your Employment Services Provider, your payment may
be stopped until you talk to them and, if required, attend another appointment.
You may lose some of your income support payment if you don’t:
 call your provider before the appointment to let them know you can’t go, and
 have a good reason for missing the appointment.
This will mean that you will not get full back pay when your payment starts again.
If you don’t attend an activity you may also lose payment for every day you don’t attend.
We will always speak with you before applying a penalty.

How you can make sure your payments are not affected
You can avoid your payments being stopped or reduced by:
 going to all appointments and activities, unless you have a good reason for not being able to
attend
 contacting the organisation your appointment or activity is with before the appointment or
activity if you can’t attend, for any reason
 rescheduling your appointment or activity if you have a good reason for not being able to
attend
 letting us know if you change your address, and
 letting us or your Employment Services Provider know if you are having personal difficulties
as soon as possible, so this can be appropriately taken into account.

How do I find out more?
To find out more, talk to your Employment Services Provider.
For more information about attending appointments:
 visit humanservices.gov.au/mutualobligation
 call Employment Services (Looking for work 22 years of age or older) 132 850
 call Youth and Students (Looking for work younger than 22 years of age) 132 490.
For information in your language go to humanservices.gov.au/yourlanguage or call 131 202.
Note: calls from your 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 from public and mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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