FACT SHEET ONE
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္ ကိင
ု ္ ေအဂ်င္စရ
ီ းံု မ်ားအား
နားလည္ျခင္း
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အားလံုးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ေငြရွာေဖြေနစဥ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရႏု
ွိင
ိ ္ပါသည္၊ အကန္႔အသတ္ရေသာ
ွိ
အဂၤလိပ္ဘာသာ

သို႔မဟုတ္ ေငြသံုးစြေနစဥ္
ဲ
နည္းလမ္း အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းျဖင္
ိ ့ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရပါသည္
ွိ
၊

စကား၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမႈနည္းပါးျခင္း၊ ႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွ

ဥပမာအားျဖင့္၊ လုပ္ခရသည့္ အလုပ္ကို ရွာေဖြေနျခင္း၊ ေငြေၾကးကိုစီမံခန္႔ခေနျခင္
ြဲ
း၊

င့္မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္း တတ္ႏုင
ိ ္ေသာ အျခားနည္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး

စီးပြားလုပ္ငန္းအေသးအဖြ မ်ားကိ
ဲ
ု လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္

နည္းပါးမႈ (သာမန္အားျဖင့္ တာဝန္ကို အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားက ယူၾကသည္) ကဲ့သို႔ေသာ

ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူေနျခင္း၊

အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သံုးစြမႈဲ ေငြေတာင္းခံလႊာ မ်ားအား ေပးေခ်ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း၊
ႏွင့္ သက္သာခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေငြမ်ား ကိုေတာင္းခံျခင္း

ဤအခ်က္အလက္စာရြက္ကို ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုက္လ်က္ရေသာ
ွိ

ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုကၡသည္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူအမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား၊ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္
အတူလုပ္ကိုင္ေပးလ်က္ရသည္
ွိ
့ အသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား Centrelink, Job

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွ ေငြ
ိ ေၾကးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အေနျဖင့္ နားလည္ႏုင
ိ ္သည္

Active ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးတို႔ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

မႏုင
ိ ္သည္၊ အသံုးျပဳသည္ မျပဳသည္ႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည္

၄င္းသည္ ဤေအဂ်င္စီရံုးမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္သည့္အခါ သင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊

မလုပ္ေဆာင္သည္တို႔သည္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္

စကားျပန္မ်ားအား မည္သို႔ရယူမည္၊ မေက်နပ္ခ်က္ကို မည္သို႔တိုင္ၾကားမည္၊ ႏွင့္ ပိုမိုေသာ

သာယာဝေျပာေရးကို သက္ေရာက္လ်က္ရပါသည္
ွိ
။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပ့ံကို မည္သည့္ေနရာတြင္ရယူမည္တို႔ကိုရွင္းျပ

ခိုလံႈဒုကၡသည္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူအမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား

ထားပါသည္။

သည္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္

မာရီယမ္၏ ျဖစ္အပ်က္အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္
မည္သူနည္း။
မာရီယမ္သည္ 38 ႏွစ္အရြယ္ရၿပီ
ွိ း
ငယ္ရြယ္ေသာကေလး ႏွစ္ေယာက္ရသည္
ွိ
့
အီရန္ႏုင
ိ ္ငံမွ အမ်ဳးသမီ
ိ
းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
သူမသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ႏွစ္
ေနထိုင္လ်က္ရၿပီ
ွ ိ း အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ မရွပါ။
ိ

Centrelink သည္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့ပါသနည္း။
Centrelink ဝန္ထမ္္းက ေျပာခဲ့သည္မွာ တစ္ေနရာရာ၌
ေနထိုင္ရန္ သူမ ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း သူမသည္
ပဋိပကၡေထာက္ပ့ံေပးေငြ အတြက္ ရထိုက္ေကာင္း
ရထိုက္ႏုင
ိ ္သည္။ ဝန္ထမ္းသည္ မာရီယမ္အား Centrelink
လူမႈေရးရာဝန္ထမ္းႏွင့္ ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုကို ကူညီလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး
မာရီယမ္သည္ ဖာဆီ-စကားေျပာ စကားျပန္တစ္ဦးကိုလည္း
တက္ေရာက္ေပးေစရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
ရက္ခ်န္ိ း၌ Centrelink လူမႈေရးရာဝန္ထမ္းသည္
မာရီယမ္၏ အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သူမ၏ ေန႔စဥ္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖစ္ေသာ
ပဋိပကၡေထာက္ပံ့ေပးေငြကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
လူမႈေရးရာဝန္ထမ္းသည္ အိမ္ရာခ်ေပးေရးႏွင့္မိသားစု
အၾကမ္းဖက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္ ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုကိုလည္း
မာရီယမ္အား လုပ္ေပးၿပီး မာရီယမ္၏ အေျခအေနႏွင့္ သူမ၏
စကားျပန္တစ္ဦးလိုအပ္ခ်က္ကို ရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။

မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သနည္း။
မာရီယမ္သည္ မၾကာေသးမီက
သူမ၏ေယာကၤ်ားႏွင့္ သူ၏အၾကမ္းဖက္
အမူအက်င့္ေၾကာင့္ ခြခြဲ ာေနခဲ့ရသည္၊ သူမႏွင့္
သူမ၏ကေလးမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္
ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သူမတြင္
ေငြေၾကး မ်ားမ်ားစားစား မရွပါ။
ိ

မာရီယမ္ ဘာလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။
မာရီယမ္သည္ Centrelink ယဥ္ေက်းမႈစံု
ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈကို သူမ၏ အေျခအေနအေၾကာင္း
ဖာဆီ-ဘာသာစကားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား
ေျပာဆိုရန္ ဖုန္းေခၚခဲ့ပါသည္။

CENTRELINK
Centrelink သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုင
ိ ္ငံ အစုိးရ၏ ေအဂ်င္စီရံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုအား သင့္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေငြေရးေၾကးေရး
အကူအညီ ေပးႏုင
ိ ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မဲ့လူမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ အတြက္ ရထိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ Centrelink သည္ ေနထိုင္မေကာင္းေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡတစ္ခု ႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားကိုလည္း ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး၊
သင့္အား Job Active ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ မည္သည့္အေထာက္အပံ့ကို သင္
လက္ခံရရွႏုိ င
ိ ္ေၾကာင္း ရွာေဖြရန္ သင့္ ေဒသ Centrelink ရံုးသို႔ သြားေရာက္ပါ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း www.humanservices.gov.au/customer/paymentfinder/
တြင္ရရွႏိိ ုင္သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြရွာသည့္ အသံုးခ်စရာကိရိယာကို သံုးပါ။
Centrelink တြင္ လူမႈေရးရာဝန္ထမ္းမ်ား ရွပါသည္
ိ
၊ ၄င္းသူတို႔သည္ အကယ္၍ သင္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္ အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ေနျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရလွ်င္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳ႕ကိ
ိ စၥမ်ား၌ သင္သည္ ပဋိပကၡ ေထာက္ပံ့ေပးေငြ တစ္ရပ္ကို
ရရွေကာင္
ိ
း ရရွႏုိ င
ိ ္သည္။ ဤေထာက္ပံ့ေပးေငြသည္ သင့္ လက္ရွ ဝင္
ိ ေငြ အေထာက္အပံ့ေပးေငြ၏ တစ္ပတ္စာႏွင့္ညီမွ်ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သင္သည္
ပဋိပကၡေထာက္ပံ့ေပးေငြကို 12 လလွ်င္ ေလးႀကိမ္သာလွ်င္ ရရွႏုိ င
ိ ္ပါသည္။ Centrelink လူမႈေရးရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုရန္၊ ဖုန္း 132 850 ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္
သင္C
့ entrelink ရံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီး လူမႈေရးရာဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုကို လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ သင္သည္ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းသို႔ သင္ႏွင့္အတူ မိသားစုဝင္
တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးကို ေခၚသြား ႏိုင္ပါသည္။.
တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူမ်ားသည္ Centrelink မွေငြကို မိမိတို႔ ရသင့္သည္ထက္ ပိုမို၍ လက္ခံရရွၾကသည္
ိ
၊ ၄င္းကို ပိုေပးေငြ ဟုေခၚပါသည္။ ၄င္းသည္ အကယ္၍
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစု အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား Centrelink စနစ္၌ လက္ရအတိ
ွိ
ုင္း မျဖစ္သည့္အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဤ ပိုေပးေငြသည္ ေၾကြးၿမီတစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီး ၄င္းကို သင္ ျပန္ဆပ္ရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ Centrelink ေၾကြးၿမီဖုန္းလိုင္း 1800 076
072 ကို ေခၚ၍ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ အစီစဥ္တစ္ရပ္ကို လုပ္ရန္ ေျပာဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင္သည္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ $20 အနည္းအက်ဥ္း ျပန္ဆပ္ႏုင
ိ ္သည္။
Centrelink တြင္ ယဥ္ေက်းမႈစံု ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ရွပါသည္
ိ
၊ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို
ေျပာဆိုႏုင
ိ ္သည္။ ဖုန္း 13 12 02 ကို တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာအထိ နံနက္ 8:00 နာရီ - ညေန 5:00 နာရီ အၾကားတြင္ ေခၚပါ။

JOB ACTIVE AUSTRALIA ႏွင့္
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ရွာေဖြေပးသည္ဌ
့ ာနမ်ား
Job Active Australia သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုး
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ အကယ္၍ သင္ Centrelink မွ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြကို
လက္ခံရရွေနလွ
ိ
်င္ သင္ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုရွာရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
Job Active Australia သည္ သင့္အား အလုပ္အကိုင္ရွာေပး မည့္သူကို
မိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္၊ ၄င္းသည္ သင့္အား ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းေရးရန္၊
အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္၊ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ႏွင့္
သင္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည့္
ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါ သည္။ သင့္
အလုပ္အကိုင္ရွာေပးမည့္သူသည္ သင့္အား ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ႏွင့္
စာရိုက္စက္ တို႔ကိုသံုးရန္ တို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြကို ရယူေနလွ်င္ သင့္ Centrelink
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြကို ဆက္လက္ ရရွေနရန္
ိ
အတြက္ သင္
အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို ႀကိဳးစားရွာေဖြေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ သင့္အား
Centrelink က လိုလားေကာင္း လိုလားႏုင
ိ ္သည္။ သင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္
အလုပ္မ်ား၏ စာရင္းတစ္ခု၊ သင္ ေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္
ရက္စြမ်ားအပါအဝင္
ဲ
တို႔ကို ထားရွျခင္
ိ းသည္ သက္ေသအေထာက္အထား
အျဖစ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္ ျဖစ္သည္။
သင္ လုပ္ႏုင
ိ ္သည့္အလုပ္ကို သင္ ရွာေဖြရာ၌ ကူညီေပးရန္ Job Active အား
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွ သင့္အား
တားဆီးေပးမည့္
သို႔မဟုတ္
သီးျခား
လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိုလုပ္ရန္မွ
တားဆီးေပးမည့္ နာမက်န္းမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈတစ္ခုရလွ
ွ ိ ်င္
သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ဆရာဝန္ထံမွ
စာတစ္ေစာင္ကို သူတို႔အား တင္ျပႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ Job Active ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်က္အလက္ ဖုန္းလိုင္း
13 62 68 ကို ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ေဒသတြင္း Job Active
ေဆာင္ရြက္ေပးသူကို www.jobactive.gov.au တြင္လည္း ရွာေဖြႏုင
ိ ္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ အခြနရ
္ းံု

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုး [Australian Taxation Office] သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုင
ိ ္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေသာလူမ်ားထံမွ
အခြန္ကို ေကာက္ခံပါသည္။ အခြန္ေငြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားတို႔ကိုေပးရန္ အတြက္
အသံုးျပဳပါသည္။ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးကို အခြန္နံပါတ္ေလွ်ာက္ရန္၊ အခြန္ရွင္းတမ္း တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ အိုနာစာရန္ပံုေငြ (superannuation)
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ ရပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုး (Australian Taxation Office) သည္ အခြန္ႏွင့္အိုနာစာ ရန္ပံုေငြတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ
ဘာသာစကား
29 မ်ဳးျဖင္
ိ ့ အြန္လိုင္း www.ato.gov.au/General/Other-languages/ တြင္လုပ္ေပးထားပါသည္။
အခြန္အေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည့္ ဗီဒီယို အတိုမ်ားကိုလည္း ဘာသာစကား ကိုးမ်ဳးျဖင္
ိ ့ tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo တြင္ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။
သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးကို နံနက္ 8 နာရီမွ ည 8 နာရီအၾကားတြင္ ဖုန္း 13 28 61 ျဖင့္ ေခၚႏိုင္ပါသည္။ သင္ ဖုန္းေခၚသည့္အခါ သင့္ အခြန္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္
ၾသစေၾတးလ်န္း စီးပြားလုပ္ငန္း နံပါတ္ (ABN) အဆင္သင့္ရွိ ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ သင္သည္ သင္ ေျပာဆိုလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး သီးျခား နံပါတ္မ်ားကို
ႏွိပ္ရန္ သင့္အားေမးျမန္းမည့္ အလိုအေလ်ာက္ေျပာသည့္ စကားေျပာစက္အသံကိုၾကားရန္ သင္ ေမွ်ာ္လင့္ႏို္င္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ၄င္းေျပာစကားကို လိုက္လုပ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
# အမွတ္အသားကို သင့္အား စက္ခလုတ္ခံုဝန္ထမ္းက စကားေျပာဆိုသည့္ တိုင္ေအာင္ ႏွိပ္ပါ။

အခြန္နပ
ံ ါတ္ တစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားျခင္း

သင္သည္ သင့္အလုပ္ရွင္အား သင့္ အခြန္နံပါတ္ႏွင့္ သင့္ ဘဏ္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ သင့္အား
လုပ္ခေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္နံပါတ္ တစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အခြန္နံပါတ္ တစ္ခုကို အြန္လိုင္း (www.ato.gov.
au/Individuals/Tax-file-number/) တြင္ ပံုစံတစ္ခုကို ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးကို ဖုန္း 1300 720 092 ျဖင့္ေခၚျခင္းျဖင့္၄င္း၊
သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်စာတိုက္သို႔သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္၄င္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ အခြန္နံပါတ္ တစ္ခု မရွလွ
ိ ်င္ သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဘဏ္သည္ သင့္ထံမွ
အခြန္ ပိုမို၍ ေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ ရွင္းတမ္း တစ္ခုကို တင္သြင္းျခင္း
အကယ္၍ သင္သည္ Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြ မ်ားကိုလက္ခံရယူေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ သင္သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အခြန္ရွင္းတမ္း ပံုစံကို ျဖည့္စြက္၍
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးသို႔ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းကို အခြန္ရွင္းတမ္း တင္သြင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဝင္ေငြရလမ္းမွာ သင့္ Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားျဖစ္လွ်င္ သင့္ အခြန္ရွင္းတမ္းသည္ အလြန္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
သင့္အေနျဖင့္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အခြန္ရွင္းတမ္းတင္သြင္းမႈ ဖုန္းလိုင္းကို ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီး ဖုန္းေပၚမွေန၍ သင့္ အခြန္ရွင္းတမ္းကို တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္း 13 28 61 ကို ေခၚၿပီး
သင့္အားကူညီေပးႏိုင္မည့္ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ # ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ အခြန္ရွင္းတမ္း အတြက္ အကူညီလိုအပ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ အခြန္ ပံ့ပိုးေရး အစီအစဥ္ (Tax Help Program) ကို သင္ ရထိုက္ေကာင္း
ရထိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ဤေစတနာ့ဝန္ေဆာင္သူမ်ား အဖြ႔သ
ဲ ည္ လူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏အခြန္ရွင္းတမ္းကို အြန္လိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခမဲ့ ကူညီေပးပါသည္။ ဖုန္း 13 28 61 ျဖင့္
သင့္ အနီးဆံုး အခြန္ ပံ့ပိုးေရး စင္တာ (Tax Help Centre) ကို ေခၚပါ။ ၄င္းအျပင္ အကယ္၍သင္သည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေတာမီးေလာင္မႈ သို႔မဟုတ္ မိုးေခါင္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရလွ်င္ သင္သည္ သင့္ အခြန္ရွင္းတမ္း တင္သြင္းရန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အကူအညီကို ရယူရန္ ဖုန္း 13 28 66 ကိုေခၚႏိုင္ပါသည္။

အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ရွိျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးသည္ သင့္ အခြန္ရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ အခြန္ သင္ ေပးၿပီးေၾကာင္း စိစစ္ရန္ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ အလုပ္ရွင္သည္ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လံုေလာက္သည့္ အခြန္ကို မေပးေဆာင္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးသို႔
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ရွေကာင္
ိ
းရွႏိိ ုင္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤေငြကို အရစ္က်ေပးရန္ စီစဥ္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊ ၄င္းမွာ အခ်န္ိ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း အနည္းအက်ဥ္း
ေပးဆပ္ေငြမ်ားျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေပးဆပ္ေငြ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို လုပ္ရန္ ဖုန္း 13 72 26 ကိုေခၚႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း www.ato.gov.au/
Business/Payments-to-ATO/Help-with-paying/ ျဖင့္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ေရးဆြႏုဲ င
ိ ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ အခြန္ ေၾကြးျမီကို ေပးဆပ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ႀကီးေလးေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာရွႏိိ ုင္သည္- ဥပမာ၊ သင္သည္
သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု အတြက္ အစားအစာႏွင့္ ေနေရးထိုင္ေရးကို လုပ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ- သင္သည္ သင့္အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးရန္ ဖုန္း 13 11 42 ကိုေခၚႏိုင္ပါသည္။

မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုကို တိင
ု ္တန္းျခင္း
အကယ္၍ သင္သည္ Centrelink, Job Active သို႔မဟုတ္ Australian Taxation Office ဝန္ထမ္းမ်ားက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးယူမႈမ်ားကို မေက်နပ္လွ်င္
သင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကို တိုင္တန္းရန္ အခြင့္အေရးရွသည္
ိ
။
မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကို မတိုင္တန္းမီ၊ သင္ႏွင့္ေျပာဆိုေနသည့္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ သင္ ဦးစြာႀကိဳးစားပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အကယ္၍ သူတို႔၏
တုံ႕ျပန္ခ်က္ကို သင္ မေက်နပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါလူအား ျပႆနာကို တင္ျပရန္ အခက္အခဲရေၾကာင္
ွိ
း သင္ ေတြ႔ရလွ
ွ ိ ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ၄င္းသူတို႔၏ မန္ေနဂ်ာႏွင့္
ေျပာဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံကို သင္ မေက်နပ္ေသးလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္မွာ-

•

Centrelink - ဖုန္း 1800 132 468 ကိုေခၚျခင္းအားျဖင့္ သို႔္မဟုတ္ DHS Complaints and Feedback, Reply Paid 7788, Canberra
ACT 2610 သို႔လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုင္တန္းပါ။

•

Job Active- အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုနး္ လိင
ု း္ (Employment’s National Customer Service Line) အား ဖုနး္ 1800 805 260
ျဖင္ဆ
့ က္သယ
ြ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခက
ု ို တိင
ု တ
္ င
ို း္ ပါ သိမ
႔ ု ဟုတ္ အြနလ
္ င
ို း္ https://www.docs.employment.gov.au/node/6016
တြငပ
္ စ
ံု တ
ံ စ္ခက
ု ို ျဖည္စ
့ က
ြ ပ
္ ါ။

•

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုး- ဖုန္း 1800 199 010 ကိုေခၚျခင္းအားျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုင္တန္းပါ။

သင့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား
သင္သည္ Centrelink, Job Active ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုး ဝန္ထမ္းတို႔က သင့္အား ေလးစားစြာျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ဤေအဂ်င္စီ
ရံုးမ်ားက စကားျပန္ကို စီစဥ္ေပးရန္၊ သင့္အား ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ႏွင့္ သင့္ကိစၥမ်ားကို သူတို႔ႏွင့္ ျဖစ္ႏုင
ိ ္သမွ် အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးရန္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္အခြင့္အေရး ရွပါသည္
ိ
။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ သူတို႔အား ရိုးသားၿပီး တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုရသည္
ွိ
့အခ်န္ိ ၌ ေပးအပ္ရန္
သင့္ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

စကားျပန္ တစ္ဦးကို ရယူျခင္း
•

အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုးမ်ားအား သင္ ဖုန္းေခၚသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ရံုးတြင္းသို႔ ေလွ်ာက္ဝင္သည့္ အခါျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္
ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုရသည္
ွိ
့အခါျဖစ္ေစ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ေပးအပ္ရန္ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းမတိုင္မီ
စကားျပန္ တစ္ဦး သင္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီရံုးကို ေျပာထားရန္ အသံုးဝင္ပါ သည္၊ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ ႀကိဳတင္၍ ေစာစီးစြာ
တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးထားႏိုင္သည္။

•

သင့္တြင္ အမ်ဳးသမီ
ိ
း စကားျပန္ တစ္ဦးကို ေတာင္းခံရန္ အခြင့္အေရးရွၿပီိ း စကားျပန္မ်ားသည္ သင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
လွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားရွမႈိ ကို ထိန္းသိမ္း ထားရမည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သူတို႔သည္ သင္ ရက္ခ်န္ိ းတြင္ ေျပာဆိုထားသည္တို႔ကို မည္သူ႕ကိုမွ်
ျပန္ေျပာျပခြင့္ မရွပါ။
ိ

•

အကယ္၍ စကားျပန္ တစ္ဦးသည္ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းကို လာေရာက္ၿပီး စကားျပန္ကို သင္ သိလွ်င္ သင္သည္ ရက္ခ်န္ိ းကို အဆံုးသတ္ႏုင
ိ ္ၿပီး
အျခား စကားျပန္ တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္။

•

အကယ္၍ သင္သည္ ဖုန္းျဖင့္ေျပာသည့္ စကားျပန္ တစ္ဦးကို လိုအပ္လွ်င္ သင္သည္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္း 131
450 ျဖင့္ ေခၚၿပီး သင္ ေျပာဆိုလိုသည့္ ေအဂ်င္စီကို ဆက္ခိုင္းပါ။

ပိမ
ု ေ
ို သာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အတြက္
အကယ္၍ သင့္တြင္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုး တစ္ခုခုႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုခုရလွ
ွ ိ ်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္အား အခမဲ့ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ အလုပ္မ်ားသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုကို မရႏိုင္မီ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ႏုင
ိ ္သည္။ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းမတိုင္မီ သင္ တတ္ႏုင
ိ ္သမွ် အခ်က္အလက္ မ်ားမ်ား စုေဆာင္းၿပီး မည္သည့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုမဆို
သင္ႏွင့္တစ္ပါးတည္း ယူေဆာင္သြားပါ။ ၄င္းအျပင္ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းမတိုင္မီ အကယ္၍ သင္ စကားျပန္တစ္ဦးကို လိုအပ္လွ်င္ သင့္ အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆို္င္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျပာထားပါ၊ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးထားႏိုင
္ ္မည္။
သင့္ အနီးဆံုး အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရန္ www.fclc.org.au/ သို႔သြားေရာက္ပါ။
သင္သည္ စာရင္းကိုင္ ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ ကိုယ္စားလွယ္ကို သင့္ ေငြေၾကးအား စီမံခန္႔ခေပးရန္
ြဲ
ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးႏွင့္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္
အခေၾကးေငြ ေပးႏုင
ိ ္ပါသည္။ MoneySmart ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ မွန္ကန္ေသာ အခြန္ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းကိုင္ ပညာရွင္ကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရွပါသည္
ိ
- www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/life-events/choosing-an-accountant
ဤအခ်က္အလက္ စာရြက္ကို Anna Dooland, Diversitat သံုးသပ္၍ေရးသားထားသည္။
အႀကံျပဳထားသည့္ စာအညႊန္းမ်ား- Women’s Health West 2016, Fact Sheet One: Understanding Australian Government financial and employment
agencies, Women’s Health West, Melbourne

ဤအခ်က္အလက္ စာရြက္ကို ခိုလံႈဒုကၡသည္ အမ်ဳးသမီ
ိ
း မ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္း
ေရြ႔လာသူ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးရာ ပါဝင္ဆင္ႏမႈ
ြ ဲ ႏွင့္ သာနာညီမွ်မႈ
တိုးျမွင့္ေပးေရး သုေတသန အစီရင္ခံစာ (Women’s Health West, 2016)
ပူးတြေပးထားသည္
ဲ
။ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ေတြ႔ရခဲ
ွ ိ ့သည့္အရာမ်ား၏ ရိုးရိုး အဂၤလိပ္စာျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား အြန္ဗတ္စ္မင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သို႔သံုးရန္ကို နားလည္
ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျခား အခ်က္အလက္ စာရြက္တို႔ကို
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရရွႏိိ ုင္ပါသည္www.whwest.org.au/health-promotion/wellbeing/
economicparticipation
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