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City of Greater Dandenong Property Rates

Lệ Phí Nóc Gia của Thành Phố Greater Dandenong

Rates are an annual charge based on the value of your property. Your
rates help Council to deliver services to the community and keep public
areas, like buildings and parks, maintained. Rate notices are mailed
out to all property owners.

Lệ phí nóc gia là số tiền phải trả hằng năm được tính trên giá trị của
căn nhà quý vị. Tiền lệ phí nóc gia quý vị đóng sẽ được Hội Đồng
Thành Phố sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng, giữ gìn
và bảo trì các khu vực công cộng như các công thự, công viên. Giấy
báo đóng lệ phí nóc gia sẽ được gửi tới cho tất cả mọi người chủ
nhà.

Paying your rates
City of Greater Dandenong has a mandatory four instalment payment
option. Rates instalment payments are due by the last day in
September, November, February and May.

Trả Tiền Lệ Phí Nóc Gia
Thành Phố Greater Dandenong quy định việc trả tiền lệ phí nóc gia
bắt buộc làm bốn lần. Các lần trả góp tiền lệ phí nóc gia đáo hạn vào
các ngày cuối cùng của Tháng Chín, Tháng Mười Một, Tháng Hai và
Tháng Năm.

You can pay your rates in one of the following ways:

Cư dân có thể trả tiền lệ phí nóc gia bằng một trong những cách
dưới đây:
 Đích thân đi trả tiền tại các trung tâm Phục Vụ Khách Hàng
của Hội Đồng Thành Phố ở Springvale, Dandenong hay
Parkmore
 Gửi chi phiếu về cho Thành Phố Greater Dandenong, PO Box
200, DANDENONG 3175
 Trả trực tuyến qua trang mạng www.greaterdandenong.com
 Trả bằng Bpay qua ngân hàng của mình hay qua hệ thống
internet
 Tại các nhà Bưu điện Úc
 Gọi số 13 18 16 để trả bằng thẻ tín dụng



In person at the Springvale, Dandenong or Parkmore Council
Customer Service Centres.





Post a cheque to City of Greater Dandenong, PO Box 200,
DANDENONG, 3175
Pay online via www.greaterdandenong.com
BPay through your own bank’s telephone or internet




At Australia Post outlets
Call 13 18 16 to pay by credit card

If you are having trouble paying your rates, please contact Council
before the due date and we will try to work out an arrangement with
you. Interest will be charged on all overdue or late payments if you
haven’t spoken to us.

Nếu gặp khó khăn trong việc trả tiền lệ phí nóc gia, xin liên lạc với
Hội Đồng Thành Phố trước ngày đáo hạn và chúng tôi sẽ cố gắng
tìm ra một giải pháp cho quý vị. Nếu không gọi cho chúng tôi, tiền
đóng trễ hay để quá hạn đều sẽ bị tính tiền lời.
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Concession on rates
You may be eligible for a concession on your rates if you hold an
eligible pensioner/concession card, or a DVA Gold Card with war
widow or TPI classification. Health Care card holders are not entitled to
a concession for Council Rates.

Chước Giảm Lệ Phí Nóc Gia
Quý vị có thể được hưởng chước giảm tiền lệ phí nóc gia nếu có thẻ
cấp dưỡng/chước giảm đủ tiêu chuẩn, hay Thẻ Vàng Cựu Chiến
Binh với quả phụ chiến tranh hoặc được phân loại TPI (Mất Sức
Toàn Diện Vĩnh Viễn)

If you have any questions about your rates, contact the City of
Greater Dandenong on 8571 1000. If you need to speak to
someone in your own language contact TIS on
13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về tiền lệ phí nóc gia xin liên lạc
với Thành Phố Greater Dandenong qua số 8571 1000. Nếu quý vị
cần nói chuyện với một nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, xin
gọi TIS qua số 13 14 50 và nhờ họ gọi số 8571 1000.

