KHMER

Income compliance program settlement payments
Services Australia កំពុងសរសសរសៅកាន់ពលរដ្ឋដែលរួមចំណែកកនុងបែតឹងជាក្កុមសក្ាប់ Income Compliance ឬ
robodebt។

ប្រសិនសរើអ្នកចូលរួមកនុងបែតឹងជាក្កុម អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួយចាប់នៅប្តឹមថ្ងៃទើ 19 ដខវ ិច្ឆិកា ឆ្ន ំ 2021
ជាមួយនឹងព័ត៌មានអ្ំពើប្រសេទរំណុលររស់អ្នក ស

យ
ើ ថាន ើអ្នកមានសិទធិទទួលបានការទូ ទាត់ក្ាក់សំណងឬយ៉ាងណា។

សំរុប្តររស់អ្នកនឹងប្តូវបានស្ញើសៅកាន់ប្រអ្រ់សំរុប្ត myGov ររស់អ្នក ឬតាមថ្ប្រសណើយ៍ នោយអាប្ស័យសលើ
វ ិធដើ ែលអ្នកសប្រើសសរសសែើ
មបទ
ើ
ើ ទួលលខ
ិ ិ ពើ Services Australia។

មន
ិ ដមនរាល់សាជិកបែតឹងជាក្កុម នង
ឹ ទទួលបានការទូទាត់ក្ាក់សំណងន ោះន

យ
ើ ។

លខ
ិ ិ ន ោះនង
ឹ មន
ិ ប្បារ់អ្នកពច
ើ ំ ួ ទក
ឹ ប្បាក់ណដ្លអ្នក ង
ឹ ទទួលា ន ោះសទ។ ប្រសន
ិ សរអ្
ើ នកមានសិទធិទទួល Services Australia
នឹងសរសសរមកអ្នកមតងសទៀតសៅកនុងរវាងនពល៦ណខដ្ំបូងថ្នឆ្ន ំ 2022 សែើមបប្ើ បារ់អ្នក ឱ្យែឹងពើច្ំនួនទឹកប្បាក់
មុនសពលពួកសេរង់ប្បាក់ឱ្យអ្នក។

ពលរដ្ឋភាេសប្ច្ើននឹងមិនទទួលបានការទូ ទាត់ក្ាក់សំណងសប្ច្ើនសទ។ ការទូទាត់ក្ាក់សំណងភាេសប្ច្ើន នឹងមានចំ ួ ពើ $50 សៅ
$300។

សយង
ើ នឹងេណនាការទូទាត់ក្ាក់សំណងសប្មារ់សមារិកប្កុមដែលមានសិទធិទទួលទាំងអ្ស់ សទាោះរើជាពួកសេបាន

សងរំណុលររស់ពួកសេច្ំនួនតិច្តួច្ក៏សោយ។ សនោះមានន័យថា សមារិកមួយចំ ួ នៅកនុងប្កុមនឹងទទួលបាន តិច្ជាង $10។
ប្រសិនសរើរច្ចុរបនន អ្នកទទួលបានក្ាក់ឧប ថមភ Centrelink ឬងមើៗសនោះ បានទទួលប្បាក់សងវ ិញសក្ាប់ក្ាក់ រំណុល Income
Compliance ររស់អ្នក ការទូទាត់ក្ាក់សំណងររស់អ្នកនង
ឹ ច្ូលសៅកនុងេណនធ
ើ នាគារ ែូច្គាន។

ប្រសន
ត ត៌មានលមអត
សោយសប្រេ
ិ សរអ្
ើ នកច្ង់ផ្លាស់រូ រព័
ិ អ្ំពធ
ើ នាគារររស់អ្នក អ្នកអាច្សធវា
ើ
ើ ណនអ្
ើ នឡាញ Centrelink ររស់អ្នក
តាមរយៈ myGov។ អ្នកមានសពលរ ូតែល់ថ្ងៃទើ 11 ដខកុមភៈ ឆ្ន ំ 2022 សែើមបនើ ធវើបចចុបប នភាពព័ត៌មានលមអិតររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើអ្នកមិនទទួលបានក្ាក់ឧប ថមភសទៀងទាត់ពើសយង
ើ ស
ណដ្លជាដ្នកថ្នែំសណើរការសងប្បាក់វ ិញសទន

យ
ើ មិនបាន្តល់ឱ្យសយង
ើ នូ វព័ត៌មានលមអិតអ្ំពើ ធនាគារររស់អ្នក

ោះ អ្នកប្តូវដតសធវើែូច្សនោះសែើមបទ
ើ ទួលបានការទូទាត់ ក្ាក់សំណងររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកេិតថា Services Australia មិនបានោក់រញ្ចូ លរំណុលទំងអ្ស់របស់អ្នកដែលអ្នកមានសិទធិ ទទួល

សៅកនុងលខ
ិ ត
ិ សនាោះ ឬអ្នកេត
ិ ថារំណុលររស់អ្នកប្តូវបានោក់នៅកនុងប្រសេទមិ ក្ ម
ឹ ក្ ូវ អ្នកអាច្សសនស
ើ ុំការ ពន
ិ ត
ិ យស ង
ើ វ ិញ។
អ្នកប្តូវសសនើសុំការពិនិតយស ង
ើ វ ិញកុំឱ្យហួសថ្ងៃទើ 10 ដខធនូ ឆ្ន ំ 2021។

អ្នកអាច្សធវើែូច្សនោះបានសោយរំសពញ ‘Class action settlement query’ សៅកនុងេណនើអ្នឡាញ Centrelink ររស់អ្នក។
សប្មារ់ព័ត៌មានរដនែមជាភាសាររស់អ្នក សូមច្ូលសៅកាន់នេហទំព័រ servicesaustralia.gov.au/classaction។
អ្នកក៏អាច្ទូរសពទសៅសលខ 1800 171 846 ស យ
ើ និយាយសៅកាន់ Services Australia ផងណដ្រ អ្ំពើែំសណើរការទូទាត់
ក្ាក់សំណង។ សូមឱ្យពួកសយង
ើ ែឹង ប្រសិនសរើអ្នកប្តូវការអ្នករកដប្រផ្ទាល់ា ់ ស
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យ
ើ សយង
ើ នឹងសរៀរច្ំជូ អ្នកសោយឥតេិតថ្ងា។

ENGLISH

Income compliance program settlement payments
Services Australia is writing to people who are part of the Income Compliance or robodebt class
action.
If you are part of the class action, you will get a letter by 19 November 2021 with information about
your debt categories and if you are eligible for a settlement payment.
Your letter will be sent to your myGov inbox or by post, depending on how you choose to get
letters from Services Australia.
Not every class action member will get a settlement payment.
The letter will not tell you how much money you will get. If you are eligible, Services Australia will
write to you again in the first half of 2022 to let you know the amount before they pay you.
Most people will not get a large settlement payment. The majority of settlement payments will be
between $50 and $300.
We’ll calculate settlement payments for all eligible group members, even if they only repaid a small
amount of their debt. This means some group members will get less than $10.
If you currently get a Centrelink payment, or recently got a refund of your Income Compliance debt,
your settlement payment will go into the same bank account.
If you want to change your bank details, you can do this using your Centrelink online account
through myGov. You have until 11 February 2022 to update your details.
If you do not get a regular payment from us, and have not given us your bank details as part of the
refund process, you must do this to get your settlement payment.
If you think Services Australia has not included all of your eligible debts in the letter, or you think
your debts have been put in the wrong category, you can ask for a review. You need to ask for a
review by 10 December 2021.
You can do this by completing the ‘Class action settlement query’ in your Centrelink online
account.
For more information in your language, go to servicesaustralia.gov.au/classaction.
You can also call 1800 171 846 and speak to Services Australia about the settlement process. Let
us know if you need an interpreter, and we will arrange one for free.
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