
Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)གླིས་ག་རེ་བེད་དམ།

Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)གླིས་ལས་བེད་ཀླིས་ཁོ་མོ་ལ་
བཤད་པ་ལྟར་ན། ཁང་པ་ཚོལ་པའླི་རླིང་ལ། ཛ་དྲག་རོགས་
སྐོབས་ཀླི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སླིད། གླི་ཁོངས་རོགས་སྤླི་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་པའླི་ ཆུ་ཚོད་བཟོས་པ། ཨ་མས་
བུད་མེད་ Farsi ཀླི་སྐད་བརྒྱུར་ཞླིག་གོ་བསྒླིག་གནང་རོགས་
ཞུ།

ཐུག་ཕྲད་སྐབས་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པས་ཁོ་མོའླི་གནས་སླིང་
སྐོར་གོ་བརྡུར་གནང་། ཁོ་མའླི་ཉླིན་ལྟར་འགོ་སོང་སེལ་ཆེད་
ཛ་དྲགས་རོགས་སོྐར་གླིས་དངུལ་ཐེངས་གཅླིག་སྤྲད་པ་རེད། 

ཁོ་མོ་ལ་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུས་པས། ཁང་པའླི་ལས་ཁུངས་
དང་ནང་མའླི་རོད་ཉོག་ཁང་གཉླིས་ལ་ཆུ་ཚོད་བཟོས་ཏེ། ཁོ་
མོའླི་གནས་སེང་འབེལ་བཤད་དང་། སྐད་བརྒྱར་དགོ་མཁོ་
ཡོད་སོགས་གནང་པ།

ཨ་མས་ག་རེ་བེད་དམ།

མ་རླིས་ཡམ་གླིས་སྐད་བསྒྱུར་ཡླིག་ཚང་ལ་འབེལ་བ་
བས་ཏེ། Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) ལ་མོ་རང་གླི་
གནས་སེང་གླི་སྐོར་ སྤར་སླིས་ཀླིས་སྐད་བསྒྱུར་རྒྱུད་
ནས་འབེལ་བཤད་གནང་པ།

ག་རེ་བྱུང་ངམ།

ཁོ་གའླི་སོྤད་པ་ངན་པ་དང་། ཡོང་ཁུངས་ཉུ་ངུ་
ལས་མེད་ཙང་། ཕྲུ་གུ་དང་བཟའ་ཚང་བཅས་
ལ་ཉླིན་རེའླི་ཟས་སོང་འདང་ངེས་མེད་སབས། 
ཉེ་ཆར་ཁོང་གཉླིས་ཁ་བལ་བེད་དགོས་བྱུང་།

ཨ་ོགླིང་གཞུང་གླི་དངུལ་རླིས་ 
རླིག་ལམ་དང་ལས་ཀའླི་ཆདེ་ 
ལས་ཁང་གཉླིས་ཀླི་ག་ོརགོ

ཨོ་གླིང་གླི་དཔལ་འབོར་ནང་ང་ཚོས་མཉམ་བཞུགས་བེད་སེངས་འདྲ་
མླིན་ཡོད། དངུལ་ཕར་གཏོང་བ་དང་ཡང་ན་ཚུལ་བསགས་པ། དཔེར་ན་
ག་ཡོད་ཀླི་ལས་ཀ དངུལ་སངས་འཛིན། ཚོང་ཆུང་ངུ་བརྒྱབ་པ། སྦོང་བརྡར་
རག་པ། ལས་ཀའླི་ཆེད་སོབ་སྦོང་བེད་པ། ཁྲད་དང་ཉེས་ཆད་བྱུང་འཛིན་
སོགས་སྤྲད་པ། འཚོ་ཕན་ནམ་ཕེད་ཆག་ཚུལ་ལེན་པ། 

ང་ཚོའླི་ཨོ་གླིང་དངུལ་རླིས་ལམ་ལུགས་ཀླི་གོ་རོག་དང་བེད་སྤོད་བེད་པ་
དང་ཡང་ན། དཔལ་འབོར་ནང་མཉམ་བཞུགས་བེད་པའླི་སྐེན་གླིས་ང་
ཚོའླི་བདེ་སྡུག་དང་ཉེ་སྲུང་། འཕྲོད་རེན་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབ་ངེས།
 
སྐབས་བཅོལ་པ་དང་བུད་མེད་གནས་སྤོལ་བེད་མཁན་སོགས། དཔལ་
འབོར་དང་སླི་ཞུའླི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་བེད་པ་ཁག་པོ་ཡོད། གང་ཡླིན་
ཞེ་ན་དབླིན་ཡླིག་གླི་ཚད་གཞླི་ཆུང་བ། ཕྲུ་གུ་དང་ནང་མླིར་ལྟ་སྐོང་ཀླི་ལས་

འགན་བུད་མེད་ཀླིས་བེད་བཞླིན་ཡོད།

Victoria (བླིག་ཁྲོ་རླི་ཡ) མངའ་སེའླི་ནང་སྐབས་བཅོལ་པ་དང་བུད་མེད་
གནས་སྤོལ་བེད་མཁན་སོགས་ཀླི་ཕན་ཡོན་ཆེད་བདེན་ཤོག་འདླིར་བཟོས་
པ་ཡླིན། སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའླི་ལས་ཁུངས་ཀླིས་ང་ཚར་Centrelink (སཎ་
ཌ་གླིང་) དང་ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས། ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཀླིས་གོ་རོག་སྤེལ་པ། ཁེད་ཀླི་ཐོབ་ཐང་དང་། སྐད་བརྒྱུར་
ཚོལ་མླིན། གོད་གཏུགས་བཅས་ག་འདྲ་ཞླིག་རྒྱབ་དགོས་པ། རྒྱབ་སྐོར་
དང་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་རྣམས་ སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའླི་ལས་ཁུངས་ཀླིས ་
འབེལ་བཤད་གནང་ངེས་རེད། 

MARIAM ཁ་ོམའོླི་ལ་ོརྒྱུས་ཀླི་གནད་

དོན་སབོ་སོྦང་།

སུ་རེད།

ཨེ་རན་ནས་ཡླིན་པའླི་  Mariam ལོ་༣༨་ཅན་
གླི་ ་ཕྲུ་གུ་གཉླིས་ཀླི་ཨ་མ། ཨོ་གླིང་དུ་སེབ་ནས་ལོ་
གཉླིས་ཀླི་རླིང་ལས་ཀ་བེད་མེད་པ།

བདེན་ཤོག་དང་པོ།



CENTRELINK (སཎ་ཌ་གླིང་) 
Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) ནླི་ཨོ་གླིང་གཞུང་གླི་ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་ཅླིག་ཡླིན། ཁེད་ཀླི་གནས་སེངས་གཞླི་ལ་བཞག་ཏེ་རང་གླི་ནང་མླིའླི་དཔལ་འབོར་གླི་རོགས་
རམ་གནང་གླི་ཡོད། ནང་མླི་དང་ལྟ་སྐོང་པ། རྒན་ཁོག སོབ་ཕྲུག ལས་མེད་སོགས་ལ་དཔལ་འབོར་གླི་རོགས་ཀླི་ཐོབ་ ཐང་རག་བཞླིན་ཡོད། ཁོངས་སུ་ཡོད་པའླི་ནད་པ། 
རྫ་དྲགས། ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་འབེལ་བ་བཟོ་བཞླིན་ཡོད། ཁེད་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད། ཁེད་ཀླི་ཉེ་ཁོར་ཀླི་  ལས་ཁུངས་འགོ་ན་ཤེས་ངེས་ཡླིན། ཡང་ན་དྲ་
གནས་རྒྱུད་དེ་དངུལ་བཙལ་མཐུན་སྐེན་བེད་སྤོད་གནང་ཚེ་རག་བཞླིན་ཡོད།   www.humanservices.gov.au/customer/paymentfinder/ 

གལ་དེ་ཁེད་ལ་སོད་ས་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་དཀའ་སྡུག་བྱུང་ཚེ། དཔེར་ན་ནང་མླིའླི་འཁྲུག་བརོད་སོགས་བྱུང་ཚེ་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)གླིས་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀླིས་ཁེད་ལ་རོགས་རམ་གནང་གླི་རེད གནས་སེང་རེ་ཟུང་ལ་ཁེད་ལ་རྫ་དྲགས་མྱུར་སོྐབ་དངུལ་རག་སླིད། ཁེད་གླི་བདུན་ཕྲག་གཅླིག་གླི་ཡོང་ཕབ་དང་
གཅླིག་མཚུང་ཡླིན། སྤླིར་སེང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉླིས་ཀླི་ནང་ རྫ་དྲགས་མྱུར་སོྐབ་དངུལ་ཁེད་ལ་ཐེངས་བཞླི་ལས་ལྷག་རག་གླི་མ་རེད། Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) གླི་སྤླི་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཚེ་ཁ་པར་ཨང་གངས་(༡༣༢༨༥༠)འདླི་ལྟར་ཡླིན། ཁེད་ཀླི་ཉེ་ཁོར་ཀླི་  Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)ལས་ཁུངས་ཕླིན་ཏེ་སྤླི་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཕྲད་ཀླི་ཆུ་ཚོད་བཟོས། ཁེད་དང་མཉམ་དུ་ནང་མླིའམ་གོགས་པོ་སོགས་ཁྲླིད་ཆོད།

མཚམས་རེར་མླི་ཉུང་ཤས་ཞླིག་ལ་དངུལ་གླི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཕར་མ་རག་ངེས་ཡླིན། འདླིའླི་མླིང་ལ་འཕར་མའླི་དངུལ་ཟེར། Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) ལས་ཁུངས་
ལ་གླི་མླིང་མླི་དང་ལས་ཀའླི་ འགྱུར་བ་སོགས་མཞུས་པའླི་སྐེན་གླིས་དེ་ལྟར་ཡང་སླིད་ཡོང་བཞླིན་ཡོད། དེ་དག་དངུལ་འཕར་མ་རྣམས་ཁེད་ཀླི་བུད་ལོན་ཡླིན། ཕླིས་སུ་
ཚུལ་སོག་དགོས། Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) གླི་བུད་ལོན་སེ་ཚན་ཀླི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ ༡༨༠༠༠༧༦༠༧༢ འདླིར་ཁ་པར་ན་ཁེད་ཀླི་བུད་ལོན་ཚུལ་སོག་ཐུབ། བུད་
ལོན་སོག་ཚེ་ཉུང་མཐར་ཨོ་སོར་༢༠བདུན་གཉླིས་སྤྲད་དགོས།

ཁེད་ཀླིས་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) གླི་སྐད་བསྒྱུར་ཡླིག་ཚང་རྒྱུད་ནས་རང་གླི་དངུལ་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་རང་གླི་སྐད་ཡླིག་ཐོག་བཤད་ཐུབ། འབེལ་བེད་ཡུལ 
༡༣༡༢༠༢ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༠༨:༠༠ནས་༠༥:༠༠གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་པར་ཡོད། 

ཨ་ོགླིང་གཞུང་གླི་ལས་ཀའླི་ཆ་ཤས་དང་། ལས་ཀ་

ཚལོ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་སགོས།
གལ་དེ་ཁེད་ལ་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) གླི་དངུལ་རག་ཚེ་ ཨོ་གླིང་ལས་
ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁེད་ལ་ལས་ཀ་ཚོལ་ཐབས་ཀླི་རོགས་པ་བེད་
ངེས་ཡླིན། ཨོ་གླིང་གཞུང་གླི་ལས་ཀའླི་ཆ་ཤས་རྒྱུད་དེ་ ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་
ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་མཐུད་གནང་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀླིས་ལས་ཀའླི་ཆེད་ངོ་
སྤྲོད་དྲླི་ཤོག དྲླི་བ་དང་དྲླི་ལན་གླི་སྦོང་བརྡར། ལས་ཀའླི་ཆེད་ལག་རལ་གསར་
པ་སབ་པ་སོགས་ཀླི་རོགས་རམ་གནང་པ། ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་
ནང་པར་སྐྲུན་འཕྲླིན་འཁོར་གོག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱ་བཅས་བེད་སྤོད་བེད་ཆོག 

གལ་དེ་ཁེད་ལ་ལས་མེད་ཀླི་དངུལ་གླི་ཐོབ་ཐང་རག་ཚེ། ཁེད་ཀླི་ལས་ཀ་ཚོལ་
ཆེད་འབད་བརོན་བེད་ཀླི་ཡོད་བདེན་དཔང་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) ལ་
ལྟོན་དགོས། ཁེད་ཀླི་ལས་ཀ་གང་དང་གང་ཚལ་ཡོད་མེད་རྣམས་བདེན་དཔང་
དུ་མླིང་དང་། ཁ་བང་ཚེས་གངས་སོགས་ཉལ་ཚག་བེད་དགོས། 

ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་ཀླིས་ཁེད་ཀླི་ནུས་ཚོད་ཀླི་ལས་ཀ་ཚོལ་ཐུབ། 
གལ་སླིད་ལས་ཀའླི་ནུས་པ་མེད་ཚེ། ཁེད་ལ་ན་ཚའམ་དབང་པོ་སྐོན་ཅན་ལས་
ཀ་བེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཁེད་ཀླི་ནང་མླིའླི་སྨན་པ་ནས་འཕྲདོ་རེན་སྐརོ་གླི་ཡླིག་ཆ་
ཕུལ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད།

ལས་ཀའླི་སྐོར་སྤླིར་གནས་ཚུལ་དགོས་ཚེ། ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ཞབས་ཞུའླི་
རྒྱུད་ལམ་ཨང་གངས ༡༣༦༢༦༨ ཐོག་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ། ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་
གླི་ལས་ཁུངས་གཤམ་གསལ་དྲ་ལམ་རྒྱུད་དེ་ཚོལ་ཐུབ། 
www.jobactive.gov.au.



ཨ་ོགླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས། 
ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནླི་ཨོ་གླིང་གླི་ཡན་ལག་ཡླིན་པ་དང་། ཨོ་གླིང་ནང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གླི་མླི་རྣམས་ཀླི་ཁྲལ་བསྡུ་རུབ་བེད་ཀླི་རེད། ཁྲད་བསྡུས་པའླི་
དངུལ་ཏེ། འཕྲོད་རེན་ལྟ་སྐོང་དང་། ཤེས་ཡོན་སྤླི་ཚོགས་ཉེ་སྲུང་། མླི་མང་གླི་བདེ་སྡུག་བཅས་ཀླི་ཆེད་དུ་བདེ་སོྤད་བཏང་བཞླིན་ཡོད། ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་
ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་བཟོ་ཆོག ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུའམ་རྒན་ཡོལ་གླི་གནས་ཚུལ་སྐོར་བཀའ་འདྲླི་ཞུ་ཐུབ། 

ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐད་རླིགས་༢༩ དྲ་གནས་རྒྱུད་དེ་ཁྲལ་དང་རྒན་ཡོལ་གླི་སྐོར་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད།   
www.ato.gov.au/General/Other-languages/

བསྙན་ཐུང་རྒྱུད་ནས་སྐད་དགུའླི་ནང་ཁྲལ་གླི་སྐརོ་འབེལ་བཤད་གནང་ཡོད།   tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo

ཁེད་ཀླིས་ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ཨང་གངས་༡༣༢༨༦༡ ཞོགས་དུས་ཆུ་ཚོད་༠༨:༠༠ཕླི་དྲོའླི་ཆུ་ཚོད་༠༨:༠༠ པར་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ། ཁེད་ཀླི་ཁ་པར་མ་
བཏང་གོང་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་སམ་ཚོང་གླི་ཨང་གངས་ག་བསྒླིག་དགོས། སྒ་འཇུག་གླི་ལམ་ནས་ཁེད་ལ་ལམ་སོན་བེས་སེ། ཁེད་ལ་གང་མཁོ་ལན་རྣམས་སྤྲད་ངེས་
ཡླིན། དེ་མླིན་ལས་བེད་པ་ཞླིག་གླི་སྐད་ཆ་གསུང་པར་(#)རགས་འདླི་སོན་དགོས།  

དཔྱད་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་ཞུས་པ།
ཁེད་ལ་ཕོག་རག་ཆེད་སྤླིན་བདག་ལ་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་དང་། དངུལ་ཁང་གླི་མླིང་དང་ཨང་གངས་སྤྲད་དགོས། དཔྱད་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་ཞུས་པར་རླིན་མེད་ཡླིན། 
དྲ་གནས་རྒྱུད་དེ་ཁེད་ཀླི་དཔྱད་ཁྲལ་ཨང་གངས་ཀླི་རྒྱན་ཤོག་བཀང་ཐུབ། (www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/)  དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་
ཀླི་ཨང་གངས་༡༣༠༠༧༢༠༠༩༢ ཡང་ན་ཨོ་གླིང་སྦྲག་ཁང་རྒྱུད་དེ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ། གལ་སླིད་ཁེད་ལ་ཁྲལ་གླི་ཨང་གངས་མེད་ཚེ་སྦླིན་བདག་དང་དངུལ་ཁང་ནས་
ཁྲལ་མང་བ་འཐེན་སླིད།

ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ།

གལ་སླིད་ཁེད་ལ་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)  གླི་ཡོངས་ཕབ་བམ་ག་ཕོགས་ལས་ཀ་ཡོད་ཚེ། ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་ལོ་གཅླིག་ནང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་
ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས། དེ་ལ་ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་ཟེར། 

གལ་སླིད་ཁེད་ཀླི་ཡོངས་ཕབ་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)  གླི་དངུལ་ཙམ་ཡླིན་ཚེ་ ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་བཀང་རྒྱུ་ལས་ས་བོ་ཡླིན། ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་
སྙན་ཞུ་ཁ་པར་རྒྱུད་དེ་ཨང་གངས་༡༣༢༨༦༡ཐོག་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ། ལས་བེད་པ་ཞླིག་གླི་སྐད་ཆ་གསུང་པར་(#)རགས་འདླི་སོན་དགོས།  

གལ་སླིད་ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་ལ་རོགས་པ་དགོས་ཚེ་ཁྲལ་གླི་ལས་གཞླིའླི་རོགས་སྐོར་རྒྱུད་རོགས་པ་རག་སླིད། དྲ་ལས་རྒྱུད་དངས་བླང་རུ་ཁག་ནས་རླིན་མེད་
ཐོག་ ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ། ཨང་གངས་༡༣༢༨༦༡རྒྱུད་ནས་ཁྲལ་གླི་ལྟ་ེགནས་རོགས་སྐོར་ཉེ་ཤོས་གསལ་ཐུབ། གལ་སླིད་རང་བྱུང་གླི་
གོ་ཆག དཔེར་ན་ཆུ་ལོག་དང་། ཤླིང་ནག་མེ་ཤོག་པའམ། མུ་གེ་སོགས་ཀླི་སྐེན་བྱུང་ཚེ། ཨང་གངས་༡༣༢༨༦༦ འདླིེར་རྒྱུད་དེ་ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་སྙན་ཞུ་རོགས་རམ་
རག་ཐུབ།

དཔྱད་ཁྲལ་བུ་ལོན། 

ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུལ་འོང་པའླི་ཁྲལ་གླི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བདེ་སྤོད་བས་ཏེ་ཁྲལ་དུས་ལྟར་སྤྲད་ཡོད་མེད་ཞླིབ་བཤེར་བེད་ངེས་རེད། གལ་ཏེ་ཁེད་
རངའམ་སྦླིན་བདག་གླི་ལོ་གཅླིག་ནང་དཔྱད་ཁྲལ་མདངས་ངེས་ཞླིག་མ་སྤྲད་ཚེ ཨོ་གླིང་ཁྲལ་གླི་ལས་ཁུངས་ལ་ཁེད་ཀླི་བུ་ལོན་ཆག ཨ་གངས་༡༣༧༢༢༦ ཐོག་ཁ་པར་
བཏང་སེ། བུ་ལོན་ཉུང་ངུ་རེར་སྤྲད་ནས་སེལ་ཐུབ། ཡང་ན་དྲ་ལམ་(www.ato.gov.au/Business/Payments-to-ATO/Help-with-paying/)འདླི་
རྒྱུད་ནས་སེལ་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀླི་བུ་ལོན་སྤྲད་སྐབས་རང་ཉླིད་ལ་ དཀའ་སྡུག་བྱུང་ཚེ། དཔེར་ན་ཁེད་ཀླི་ནང་མླི་ལ་ཁ་ལག་དང་ཁང་ག་སྤྲད་མླི་ཐུབ་པའླི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚེ། ཨང་
གངས་༡༣༡༡༤༢ འདླིའླི་སེང་དུ་ཁ་པར་བཏང་སེ་ཁེད་ཀླི་གནས་སང་གོ་བསྡུར་བེད་ཐུབ། 

སྐོན་བཙུག་གམ་ཞུ་གཏུགས་རྒྱབ་ཆོག

གལ་ཏེ་ཁེད་ཨོ་གླིང་ཁྲལ་གླི་ལས་ཁུངས་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)དང་ ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་གླི་ལས་བེད་པའླི་ ཐག་གཅོད་པའམ་ལག་བསར་བེད་
པ་ལ་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཚེ། ཁེད་ཀླི་སྐོན་བཙུག་གམ། ཞུ་གཏུགས་བེད་རྒྱུྲའླི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

ཁེད་ཀླི་སྐོན་བཙུག་གམ་ཞུ་གཏུགས་མ་བེད་གོང་ ལས་བེད་དེ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བེད་དེ་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བེད་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་ལན་
འདེབས་ལ་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ་དང་། ལས་བེད་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུས་པར་ཁག་པོ་ཡོད་ཚེ། ལས་བེད་རྒན་འཛིན་ལ་ཁེད་ཀླིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀླི་སྐོན་འཛུག་གམ་ཞུ་གཏུགས་བེད་པའླི་ལན་ལ་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཚེ། ཁེད་ཀླིས་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་) ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ།

• སྐོན་འཛུག་གམ་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཚེ། ཨང་གངས་༡༣༢༤༦༨ ཡང་ན་ཡླིག་ཐོག་ནས་གདམ་གསལ་ཁ་བང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཐུབ། 
7788, Canberra ACT 2610

• ལས་ཀའླི་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་སྤླིའླི་ལས་ཀའླི་ས་ེཚན་ལས་ཁུངས་ཀླི་ཨང་གངས་༡༨༠༠༨༠༥༢༦༠ རྒྱུད་ད་ེསྐནོ་འཛུགས་སམ་ཞུ་གཏུགས་བདེ་ཐུབ། དྲ་གནས་འདླིར་རྒྱུད་ད་ེརྒྱན་ཤགོ་
བཀང་དགོས།  https://www.docs.employment.gov.au/node/6016 

• ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས། ཨང་གངས་༡༨༠༠ ༡༩༩ ༠༡༠ འདླི་རྒྱུད་ནས་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཐུབ།



རང་གླི་ཐབོ་ཐང་།
ཨོ་གླིང་ཁྲལ་གླི་ལས་ཁུངས་ Centrelink (སཎ་ཌ་གླིང་)དང་ ལས་ཀ་ཚོལ་མཁན་གླི་ལས་ཁུངས་ལས་བེད་རྣམས་ཀླིས་ཁེད་ལ་གུས་རླིའླི་ངང་འབེལ་བེད་ངེས་ཡླིན། 
ལས་ཁུངས་དེ་དག་གླིས་ཁེད་ལ་སྐད་བརྒྱུར་ཚོལ་དགོས་པའླི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ལས་བེད་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་གསལ་པོ་དང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ལེགས་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་
སྐད་བརྒྱུར་ཚོལ་བ་ཡླིན། སྐབས་དེར་ཁེད་ལ་འགན་ཁུལ་གཙོ་པོ་ནླི། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གང་པོ་བེད་དགོས། 

སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། 

• ལས་བེད་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་དང་། ཁ་པར་སེང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་བཅས། གཞུང་གླི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁེད་ལ་རླིན་མེད་ཀླི་སྐད་
བསྒྱུར་ཚོལ་བཞླིན་ཡོད། ལས་བེད་དང་མཉམ་དུ་མ་ཐུག་གོང་། ཁེད་ཀླི་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་པའླི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཚེ། ལས་ཁུངས་ཀླིས་སྔ་
ས་ནས་གོ་བསྒླིག་བེད་རྒྱུར་ཕན་ངེས་ཡོད། 

• ཁེད་ལ་བུ་མེད་ཀླི་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའླི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། སྐད་བསྒྱུར་གླི་ཁེད་ཀླི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕླི་བསྒག་མླི་བེད་
པར་གསང་པ་བེད་ངེས་རེད།

• གལ་སླིད་ཆེད་ལས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་ཀླི་སྐབས། སྐད་བསྒྱུར་ཏེ་ཁེད་ཀླི་ངོ་ཤེས་པ་ཞླིག་ཡླིན་ན་ཁོང་ཕླིར་འཐེན་བས་ཏེ། སྐད་
བསྒྱུར་གཞན་པ་ཞླིག་དགོས་པའླི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའླི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

• གལ་སླིད་ཁེད་ལ་ཁ་པར་གླི་ལམ་ནས་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། སྐད་བསྒྱུར་ཡླིག་ཚང་གླི་ཨང་གངས་ ༡༣༡ ༤༥༠ རྒྱུད་དེ་སྐད་བསྒྱུར་ཚོལ་ཐུབ། 

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ད་ེལས་ལྷག་དགསོ་ཚ།ེ
གལ་སླིད་གཞུང་གླི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚེ། ཁྲླིམས་ཀླི་ཐོག་ནས་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པའླི་རླིན་མེད་ཀླིས་རོགས་རམ་བེད་ངེས་རེད། ཁྲླིམས་ཀླི་
ཐོག་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་རྣམས་བེལ་བ་ཚ་པོ་ཡོད། སོང་ཙང་ཁེད་ལ་དུས་ཚོད་མ་སེབ་གོང་སྒུག་དགོས། དུས་ཚོད་ལ་མ་སེབ་གོང་། ཁེད་ཀླི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གང་
མང་བསྡུ་རུབ་བེད་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་ཡླིག་ཆ་རྣམས་འཁེར་དགོས། གལ་སླིད་ཁེད་ལ་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། ཁྲླིམས་ཀླི་ཐོག་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་ལ། སྔ་ས་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དགོས།

ཁེད་དང་ཁྲླིམས་ཀླི་ཐོག་སྤླི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའླི་ལས་ཁུངས་ཉེ་ཤོས་དྲ་ལམ་ www.fclc.org.au/ རྒྱུད་དེ་ཚོལ་ཐུབ།
རང་གླིས་དངུལ་སངས་འཛིན་དང་ཨོ་གླིང་དཔྱད་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཚེ། ཁོད་ཀླིས་རླིས་པའམ་ཁྲལ་གླི་རོགས་རམས་གནང་མཁན་ལ་ག་
སྤྲད་དེ་རོགས་རམ་གནང་ངས་རེད། དངུལ་གླི་དྲ་གནས་ 
( www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/life-events/choosing-an-accountant )རྒྱུད་དེ་རླིས་པའམ་ཁྲལ་གླི་ལས་ཁུངས་
ལེགས་པོ་སམ་ཐུབ།

བདེན་ཤོག་འདླི་དཔྱད་ཞླིབ་གནང་མཁན་ཨ་ན་དྲུ་ལེཌ་ཡླིན། (Anna Dooland, Diversitat )

ཁུངས་འདྲེན་ལམ་སོན་པ། ནུབ་ཕོགས་བུ་མེད་འཕྲོད་རེན། ༢༠༡༦ བདེན་ཤོག་དང་པོ། ཨོ་གླིང་གཞུང་གླི་དངུལ་རླིས་རླིག་ལམ་དང་། ལས་ཀའླི་ཆེད་ལས་ཁང་གླི་གོ་
རོག མེལ་བོན་ནུབ་ཕོགས་བུ་མེད་འཕྲདོ་རེན།

བདེན་ཤོག་དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོལ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གོང་འཕེལ། 
གནས་སྤོལ་བུ་མེད་མཉམ་ཞླིབ་ཀླི་ཉླིན་ཐོ་དང་། སྐབས་བཅོལ་ལ་འདྲ་མཉམ། 
(ནུབ་ཕོགས་བུ་མེད་འཕྲོད་རེན། ༢༠༡༦) སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་དབླིན་ཡླིག་ནང་དུ་
སྡུས་པ་ཞླིག་ང་ཚོའླི་ལག་ཏུ་ཪག་སོང་། བུ་མེད་སྤླི་ཚོགས་སུ་(ombudsman)
ཞབས་ཞུ་པར་གོ་རོག་གསལ་པོ་ཡོང་ཆེད། བདེན་ཤོག་གཞན་ཏེ་བཟོས་པ་རེད། 
(ombudsman)ཞབས་ཞུ་པའླི་དྲ་གནས།  
www.whwest.org.au/health-promotion/wellbeing/
economicparticipation
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