KHMER

អ្វ ីខ្លះដែលអ្ន កត្រូវការធ្វ ើធែើម្បីបន្ត ទទួ លបាន្ការបង់ត្បាក់
គាំត្ទត្បាក់ចាំណូលរបស់អ្នក
អ្ន កស្វែ ងរកការងារភាគច្រើនមានកិរចការ និងវកម្ម ភាពចាំបារ់ម្ួយរាំនួនស្ែលពួ កចគ
្រូវច្ែ ើចែើម្បីទទួ លបានការបង់្បាក់គាំ្ទ្បាក់រាំណូលរបវ់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ម្ួយរាំនួននន
ការបង់្បាក់ទា ាំងចនេះគឺ JobSeeker Payment, Youth Allowance វ្មាប់អ្នករកការងារច្ែ ើ ឬ Parenting
Payment។
ចែើម្បីបនត ទទួ លបានការបង់្បាក់គាំ្ទ្បាក់រាំណូលរបវ់អ្នក អ្ន ក្រូវការច្ែ ើទា ាំងអ្វ់ចនេះ៖
• បាំចពញតាម្លកខ ខណឌរ្ម្ូវចៅកនុង Job Plan (ស្ែនការការងារ) ឬ Participation Plan (ស្ែនការរូ លរ ួម្)
របវ់អ្នក
• រាយការណ៍្បាក់រាំណូលរបវ់អ្នកចៅ Centrelink ចរៀងរាល់ 2 វបាាហ៍ វូ ម្បីស្រ្បាក់រាំណូល 0 ក៏ចោយ
• ្បាប់ចយើងចៅចពលកាលៈចទវៈរបវ់អ្នកផ្លាវ់បដ ូរ
លកខ ខណឌរ្ម្ូវទា ាំងចនេះ គឺចែើម្បីជួយអ្ន កឱ្យស្វែ ងរកការងារ និងច្ែ ើឱ្យជាំនាញរបវ់អ្នក្បចវើរច ើង។
ចយើងចៅថាលកខ ខណឌរ្ម្ូវទា ាំងចនេះជាការពែ កិរចចៅវ ិញចៅម្ក ្បវិនចបើអ្នកែា ល់ចវវាការងាររបវ់អ្នក
វថ ិរកនុងម្ួ យកនុងរាំចោម្ែូ រខាងច្កាម្៖
• Workforce Australia
• Community Development Program
• កនុងករណីខាេះគឺ Centrelink។
ចយើងចៅថាលកខ ខណឌរ្ម្ូវទា ាំងចនេះជាការរូ លរ ួម្ ្បវិនចបើអ្នកែា ល់ចវវាការងាររបវ់អ្នក
វថ ិរកនុងោម្ួ យកនុងរាំចោម្ទា ាំងចនេះ៖
• Disability Employment Services
• ParentsNext។
ជាស្ែន កននលកខ ខណឌរ្ម្ូវរបវ់អ្នក អ្ន ក្រូវស្រយល់្ពម្រាំច េះ Job Plan (ស្ែនការការងារ) ឬ Participation
Plan (ស្ែនការរូ លរ ួម្)។ អ្ន កនឹងច្ែ ើ Plan (ស្ែនការ) ចនេះជាម្ួ យអ្ន កែា ល់ចវវាការងារ។
ចៅចពលអ្ន កមាន Job Plan (ស្ែនការការងារ) ឬ Participation Plan (ស្ែនការរូ លរ ួម្) ចហើយអ្ន កម្ិនអារ
រូ លរ ួម្កនុងការោរ់ជួប ឬបាំចពញឱ្យបានតាម្លកខ ខណឌរ្ម្ូវរបវ់អ្នក ចនាេះអ្ន ក្រូវការទាក់ទងជាម្ុន
ជាម្ួ យអ្ន កែា ល់ចវវាការងារ។
្បវិនចបើ Job Plan (ស្ែនការការងារ) របវ់អ្នកគឺជាម្ួ យ Centrelink ចហើយអ្ន កម្ិនអាររូ លរ ួម្
កនុងការោរ់ជួប ឬបាំចពញឱ្យបានតាម្លកខ ខណឌរ្ម្ូវរបវ់អ្នក ចនាេះអ្ន ក្រូវការ្បាប់ចយើងឱ្យែឹងជាម្ុន។
អ្ន កអារច្ែ ើែូរចនេះតាម្រយៈការចៅទូ រវពទ ម្កចយើងតាម្ស្ខែទូ រវពទ បង់្បាក់្ម្ម តារបវ់អ្នក។
្បវិនចបើអ្នកម្ិនចៅកាន់ការោរ់ជួប ឬម្ិនបាំចពញឱ្យបានតាម្លកខ ខណឌរ្ម្ូវរបវ់អ្នក
ចនាេះការបង់្បាក់របវ់អ្នកអារឈប់ ចហើយអ្ន កអារទទួ លការផ្លកពិន័យ។ ្បវិនចបើចរឿងចនេះចកើរច ើង
អ្ន ក្រូវស្រនិយាយជាម្ួ យអ្ន កែា ល់ចវវាការងាររបវ់អ្នក។
្បវិនចបើអ្នក្រូវបានបញ្ជន
ូ បនត ចៅ Workforce Australia ចនាេះអ្ន ក្រូវស្រវច្ម្វឱ្យបាន
រាំនួនពិនទុស្ខនីម្ួយៗចែើម្បីបាំចពញឱ្យបានតាម្លកខ ខណឌរ្ម្ូវរបវ់អ្នក។
អ្ន កទទួ លបានពិនទុចៅចពលអ្ន កបញ្ច ប់វកម្ម ភាពនានា ែូ រជាការោក់ កយរកការងារ
ការចៅកាន់ការោរ់ជួប ឬការបណដុេះបោ
ា ល។
្បវិនចបើអ្នកម្ិនបានែល់រាំនួនពិនទុស្ែលអ្ន ក្រូវការកនុងស្ខនីម្ួយៗចទ ការបង់្បាក់របវ់អ្នកអារឈប់។
វូ ម្ចៅទូ រវពទ ចៅអ្ន កែា ល់ចវវាការងារ Workforce Australia របវ់អ្នក ្បវិនចបើចរឿងចនេះចកើរច ើង។
្បវិនចបើអ្នកចៅជាម្ួ យ Workforce Australia Online ចនាេះអ្ន កអារចៅទូ រវពទ ចៅ Digital Services
Contact Centre តាម្ចលខ 1800 314 677។ អ្ន កអារចវន ើវុាំនិយាយជាម្ួ យអ្ន កោមានក់ជាភាសា
របវ់អ្នកបាន។
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អ្ន កម្ិន្រូវវច្ម្រឱ្យបានរាំនួនពិនទុកនុងស្ខនីម្ួយៗចទ ្បវិនចបើអ្នកវថ ិរចៅកនុង Community
Development Program , Disabilty Employment Services ឬ ParentsNext។
អ្ន កអារស្វែ ងរកព័រ៌មានបស្នថ ម្ចៅឯ៖
• servicesaustralia.gov.au
• workforceaustralia.gov.au
វ្មាប់ព័រ៌មានបស្នថ ម្ជាភាសារបវ់អ្នក អ្ន កអារចៅទូ រវពទ ម្កចយើងតាម្ចលខ 131
202 ឬចៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
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What you need to do to keep getting your income
support payment
Most job seekers have compulsory tasks and activities they must do to get their income
support payment. Some examples of these payments are JobSeeker Payment, Youth
Allowance for job seekers or Parenting Payment.
To keep getting your income support payment you need to do all of these:
• meet all of the requirements in your Job Plan or Participation Plan
• report your income to Centrelink every 2 weeks, even it is 0
• tell us when your circumstances change
These requirements are to help you find a job and improve your skills. We call these mutual
obligation requirements if your employment services provider is one of the following:
• Workforce Australia
• Community Development Program
• in some cases, Centrelink.
We call these participation requirements if your employment services provider is either of these:
• Disability Employment Services
• ParentsNext.
As part of your requirements you must agree to a either Job Plan or Participation Plan. You will do
this Plan with your provider.
When you have a Job Plan or Participation Plan and cannot attend an appointment or meet your
requirements, you need to contact your provider ahead of time.
If your Job Plan is with Centrelink and you cannot attend an appointment or meet your
requirements, you need to let us know ahead of time. You can do this by calling us on your regular
payment line.
If you do not go to appointments or meet your requirements, your payment may stop and you may
get a penalty. If this happens you must talk to your provider.
If you are referred to Workforce Australia, you must achieve a certain number of points each month
to meet your requirements. You get points when you complete activities like applying for jobs,
going to appointments or training.
If you do not reach the number of points you need each month, your payment may stop. Please
call your Workforce Australia employment services provider if this happens.
If you are with Workforce Australia Online, you can call the Digital Services Contact Centre on 1800
314 677. You can ask to speak to someone in your language.
You do not need to achieve a certain number of points each month if you are in the Community
Development Program, Disabilty Employment Services or ParentsNext.
You can find more information at:
• servicesaustralia.gov.au
• workforceaustralia.gov.au
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For information in your language you can call us on 131 202 or go to
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
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