ARABIC

تقدير الدخل لمدفوعات دعم األسرة
لتحدٌد مبلغ  Family Tax Benefit and Child Care Subsidyالذي ندفعه ،نحتاج إلى معرفة دخل أسرتك للسنة المالٌة.
هذا ٌعنً أنك بحاجة إلى إعطائنا تقدٌرا لكل األموال التً ستحصل علٌها عائلتك فً السنة المالٌة ،لكالكما أنت و شرٌكك .نحن نسمً هذا
ب  adjusted taxable incomeالخاص بك.
قد ٌكون دخلك فً الغالب هو ما تكسبه أنت وشرٌكك من وظائفكم .إذا كنت تعتقد أنك قد تحصل على زٌادة فً الراتب ،أو تعمل لساعات
أكثر ،أو تحصل على مكافأة فً السنة المالٌةٌ ،جب علٌك تضمٌن ذلك أٌضا.
تحتاج أٌضا إلى تضمٌن دخل آخر مثل مدفوعات  Centrelinkأو مبالغ الفصل من العمل أو االستثمارات.
ٌمكنك تحدٌث دخلك فً تقدٌرك إذا نسٌت تضمٌن بعض المعلومات .فً الواقعٌ ،جب علٌك تحدٌث تقدٌرات الدخل الخاصة بك فً كل مرة
ٌحدث فٌها تغٌٌر.
فً نهاٌة كل سنة مالٌة ،نقارن ما دفعناه لك بناء على دخلك المقدر بدخلك الفعلً الخاضع للضرٌبة.
إذا كان تقدٌرك منخفضا للغاٌة ودفعنا لك الكثٌر ،فقد ٌكون علٌك دٌنا .وسوف تضطر إلى تسدٌد هذا المبلغ.
إذا كان تقدٌرك مرتفعا ودفعنا لك أقل مما ٌحق لك ،فقد ندفع لك مبلغا إضافٌا.
أسهل طرٌقة لتحدٌث تقدٌر الدخل الخاص بك هً عبر اإلنترنت .استخدم حساب  Centrelinkعبر اإلنترنت من خالل  ، myGovأو
تطبٌق  Express Plus Centrelinkعلى الهاتف المحمول.
للمزٌد من المعلومات ،إذهب إلى servicesaustralia.gov.au/familyincomeestimate
اتصل بالرقم  131 202للتحدث معنا بلغتك حول مدفوعات وخدمات .Centrelink
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ENGLISH

Income estimate for family support payments
To work out how much Family Tax Benefit and Child Care Subsidy we pay, we need to know what
your family's income will be for the financial year.
This means you need to give us an estimate of all the money your family will get in a financial year,
both yours and your partner's. We call this your adjusted taxable income.
Your income might mostly be what you and your partner earn from your jobs. If you think you may
get a pay rise, work more hours, or get a bonus in the financial year, you should include that too.
You also need to include other income like Centrelink or redundancy payments and investments.
You can update your income in your estimate if you have forgotten to include some information. In
fact you should update your income estimate every time there is a change.
At the end of each financial year, we compare what we paid you based on your estimated income
with your actual taxable income.
If your estimate was too low and we paid you too much, you may get a debt. You will have to pay
this back.
If your estimate was high and we paid you less than you were entitled to, we may pay you a topup.
The easiest way to update your income estimate is online. Use your Centrelink online account
through myGov, or the Express Plus Centrelink mobile app.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/familyincomeestimate
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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