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تخمین عاید برای مساعدت های مالی حمایت خانواده
برای سنجش نمودن ممدار  Family Tax Benefitو Child Care Subsidyکه برایتان می پردازیم ،ما ضرورت داریم بدانیم که
عاید تخمینی خانواده شما برای سال مالی چمدر خواهد بود.
این بدان معناست که شما باید یک مبلغ تخمینی تمام پولیکه خانواده شما در سال مالی دریافت می کند ،برای ما ارائه دهید ،هم عاید شما و
هم عاید همسرتان را .ما این را بنام  adjusted taxable incomeیاد می کنیم.
عاید شما ممکن اکثرا ً متشکل از مبلغی است که شما و همسرتان از کار کردن بدست می آورید .اگر فکر می کنید که ممکن است در طول
سال مالی معاش تان اضافه خواهد شد ،ساعات بیشتری کار خواهید کرد ،یا یک بخششی دریافت خواهید نمود ،شما باید اینرا نیز در عاید
تان شامل سازید.
همچنان شما باید عواید دیگر مانند  Centrelinkیا پرداخت های انفصال از کار و یا سرمایه گذاری تانرا نیز شامل عاید تان سازید.
اگر فراموش کرده باشید که عایدی را شامل سازید ،می توانید مبلغ عاید تخمینی تانرا تغیر/تجدید کنید .در حمیمت شما باید تخمین عاید
تانرا هر زمانیکه تغیری در حاالت تان رخ می دهد ،تجدید کنید.
در ختم هر سال مالی ،ما مبلغی را که بر اساس عاید تخمینی ارائه شده تان برای شما پرداخت کرده ایم با اصل عاید لابل مالیه تان ممایسه
می کنیم.
اگر عاید تخمینی تانرا از اصل عاید تان بیش از حد کم ارائه کرده باشد ،در آنصورت ممکن است شما لرضدار شوید و باید آنرا
بازپرداخت کنید.
اگر عاید تخمینی تانرا از اصل عاید تان بیشتر ارائه کرده باشید و ما از استحماق تان کمتر برایتان مساعدت مالی پرداخت کرده باشیم ،در
آنصورت ممکن است ما تفاوت آنرا برایتان بپردازیم.
آسانترین طریمه تجدید نمودن تخمین عاید تان از طریك آنالین می باشد .با استفاده از حساب آنالین  Centrelinkتان از طریك
 ،myGovیا آپ موبایل  \ Express Plus Centrelinkمی توانید اینکار را انجام دهید.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت  servicesaustralia.gov.au/familyincomeestimateمراجعه کنید
برای صحبت کردن راجع به خدمات و مساعدت های مالی  Centrelinkبا ما به لسان خودتان ،به شماره  131 202زنگ بزنید
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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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