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Income compliance program settlement payments
Income Compliance அல்லது robodebt class action எனப்படும் கூட்டு சட்ட நடவடிக்கையில்
பங்கைற்றுள்ளவர்ைளுக்கு, Services Australia ைடிதம் ஒன்கை அனுப்புகிைது.
நீங்ைள் கூட்டு சட்ட நடவடிக்கையில் பங்கைற்றிருந்தால், 19 நவம்பர் 2021க்குள், உங்ைள் ைடன்
வகைைகளப் பற்றிய தைவலுடன் settlement payment -தீர்வுத்ததாகை ஒன்கைப் தபறுவதற்கு நீங்ைள்
தகுதியானவரா என்பது ததாடர்பில் ஒரு ைடிதத்கதப் தபறுவீர்ைள்.
Services Australia-விடமிருந்து ைடிதங்ைகளப் தபறுவதற்கு நீங்ைள் எந்தத் ததரிவிகன
கேற்தைாண்டிருந்தீர்ைள் என்பகதப் தபாறுத்து, உங்ைள் myGov inbox -க்கு அல்லது தபால் மூலம்
உங்ைளுக்ைான ைடிதம் அனுப்பிகவக்ைப்படும்.
கூட்டு சட்ட நடவடிக்கையில் பங்கைற்கும் ஒவ்வவாருவரும் தீர்வுத்ததாகைகயப் தபை ோட்டார்ைள்.
உங்ைளுக்கு எவ்வளவு பணம் கிகடக்கும் என்பது ைடிதத்தில் குறிப்பிடப்படாது. நீங்ைள்
தகுதியுகடயவராை இருந்தால், உங்ைளுக்கு எவ்வளவு ததாகை கிகடக்கும் என்பகத, அகத
வழங்குவதற்கு முன், 2022-ம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் Services Australia மீண்டும் உங்களுக்குத்
ததரிவிக்கும்.
தபரும்பாலான ேக்ைள் தபரிய தீர்வுத்ததாகைகயப் தபை ோட்டார்ைள். தபரும்பாலான தீர்வுத்ததாகை
தைாடுப்பனவுைள் $50 முதல் $300 வகர இருக்கும்.
தேது ைடனில் ஒரு சிறிய ததாகைகய ேட்டுகே மீளச்தசலுத்தியிருந்தாலும்கூட, தகுதியுகடய
அகனத்து குழு உறுப்பினர்ைளுோன தீர்வுத்ததாகைகய நாங்ைள் ைணக்கிடுகவாம். சில குழு
உறுப்பினர்ைள் $10க்கும் குகைவாைகவ தபறுவார்ைள் என்பதத இதன் வபாருளாகும்.
நீங்ைள் தற்கபாது Centrelink தைாடுப்பனவு ஒன்கைப் தபற்றுவந்தால் அல்லது சமீபத்தில் உங்ைள்
Income Compliance debt பணத்கத திரும்பப் தபற்றிருந்தால், உங்ைளுக்ைான தீர்வுத்ததாகை அகத
வங்கிக் ைணக்கிற்குச் தசல்லும்.
உங்ைளது வங்கிக்ைணக்கு விவரங்ைகள ோற்ை விரும்பினால், myGov ஊடாை உங்ைள் Centrelink
online ைணக்கைப் பயன்படுத்தி இகதச் தசய்யலாம். உங்ைளது விவரங்ைகளப் புதுப்பிக்ை 11 பிப்ரவரி
2022 வகர உங்ைளுக்கு அவைாசம் உள்ளது
எங்ைளிடமிருந்து நீங்ைள் வழக்ைோன தைாடுப்பனகவப் தபைவில்கல என்ைால், ேற்றும் பணத்கதத்
திரும்பப்தபறும் தசயல்முகையின் ஒரு பகுதியாை உங்ைள் வங்கிக்ைணக்கு விவரங்ைகள எங்ைளுக்குத்
தரவில்கல என்ைால், உங்ைளுக்ைான தீர்வுத்ததாகைகயப் தபை நீங்ைள் இகதச் தசய்ய கவண்டும்.
நீங்ைள் தகுதிதபறும் ைடன்ைள் அகனத்கதயும் Services Australia ைடிதத்தில் குறிப்பிடவில்கல என
நீங்ைள் நிகனத்தால், அல்லது உங்ைள் ைடன்ைள் தவைான பிரிவில் கசர்க்ைப்பட்டுள்ளதாை நீங்ைள்
நிகனத்தால், மீளாய்வு தசய்யுோறு கைட்ைலாம். நீங்ைள் 10 டிசம்பர் 2021க்குள் மீளாய்கவக் கைார
கவண்டும்.
உங்ைளது Centrelink online ைணக்கில் ‘Class action settlement query’-ஐ பூர்த்தி தசய்வதன் மூலம்
நீங்ைள் இகதச் தசய்யலாம்.
உங்ைள் தோழியில் கேலும் தைவலுக்கு, servicesaustralia.gov.au/classaction க்குச் தசல்லவும்.
நீங்ைள் 1800 171 846 என்ை எண்கணயும் அகழக்ைலாம் ேற்றும் தீர்வுத்ததாகை வழங்ைப்படும்
தசயல்முகை குறித்து Services Australia-விடம் கபசலாம். உங்ைளுக்கு தோழிதபயர்த்துகரப்பாளர்
ஒருவர் கதகவப்பட்டால், எங்ைளுக்குத் ததரியப்படுத்துங்ைள், நாங்ைள் ஒருவகர இலவசோை ஏற்பாடு
தசய்கவாம்
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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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