ለኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚካዊ ምላሽ

ለሥራ ቀጣይ ክፍያበአውስትራሊያ መንግሥት የሥራ ቀጣይ ክፍያ መሰረት በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የኢኮኖሚ ችግር
ላጋጠማቸውና ፈቃድ ላላቸው የንግድ ሥራዎች የተቀጣሪዎችን ደመውዝ መቀጠል ለሚያስችል የማካካሻ
ደመወዝ ማግኘት ይችላሉ።
ለሚፈቀድለት እያንዳንዱ ተቀጣሪ በየሁለት ሳምንት $1,500 ዶላር ከቀን 30 March 2020 እስከ ቀን 27 September 2020 ዓ.ም
ባለው ጊዜ ለመክፈል ችግር ያጋጠማቸው ቀጣሪዎች መጠየቅ ይችላሉ።
ፈቃድ ያላቸው ቀጣሪዎች ከሠራተኞች ጋር ያለው ግንኙነት ቀጣይ እንዲሆንና ችግሩ ሲያበቃ የንግድ ሥራው እንደገና ቶሎ ብሎ
እንዲጀምር የሥራ ቀጣይ ክፍያው ያረጋግጣል።
ክፍያው የመንግሥት እቅድ አንዱ አካል እንደሆነ ታዲያ በኮሮና ቫይረስ ለሚከሰት የኢኮኖሚ ጫና ለመሸፈንና እንደገና ለማገገም
መሸጋገሪያ እንዲሆን ይረዳል።

ለቀጣሪዎች ጠቃሚ መረጃ
ለሥራ ቀጣይ ክፍያ ለማግኘት ቀጣሪዎች ፍላጎታቸውን ለማስመዝገብ በአውስትራሊያ መገበሪያ/ታክሴሽን ቢሮ (ATO) በድረገጽ፤
www.ato.gov.au አድርጎ ማመልከት አለባቸው።
እንዲሁም ቀጣሪዎች የገቢ መጠን መዳከም ስለማጋጠሙ መገምገም አለባቸው — ከቀን 1 March 2020 ዓ.ም ጀምሮ ቢያንስ ለአንድ ወር
ጊዜ የሚሆን በአብዛኞች ትናንሽ ንግድ ሥራዎች የገቢ መጠን ከመቶ 30 እጅ ወይም ከዚያ በላይ ከቀነሰ መታየት አለበት።
ለትርፍ ላልሆኑ ማለት የበጎአድራጎትን እንዲሁም በራሳቸው ተቀጣሪ የሆኑ ግለሰቦችን (ያለ ተቀጣሪ ንግድ ሥራዎች) ያካተተ እና ለሚገኝ
ገቢ መጠን ጥያቄንና ለሚያስፈልግ ፈቃድ የሚያሟላ ከሆነ ለሥራ ቀጣይ ክፍያ ማመልከት ይችሉ ይሆናል።
በአሰራር ሂደት ላይ እንደ አንዱ አካል ስለሆነ ቀጣሪዎች ስለሚፈቀድላቸው ተቀጣሪዎች ለ ATO መረጃ ማቅረብ አለባቸው። በዚህ መረጃ
የሚካተት በቀን 1 March 2020 በወጣው ስለሚፈቀድላቸው ተቀጣሪዎች ቁጥርንና በአሁን ጊዜ በሥራው ላይ ተቀጣሪ (ከሥራ ላቆመ
ወይም እንደገና ለተቀጠረ ያካተተ) ስለመሆናቸው መረጃ ይሆናል።
ፈቃድ ያላቸው ተቀጣሪዎች ከግንቦት/ May መጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ የመጀመሪያ የሥራ ቀጣይ ክፍያን ያገኛሉ።

ለተቀጣሪዎች ጠቃሚ መረጃ
ተቀጣሪ ሰራተኛ ከሆኑ፤ ቀጣሪዎ እርስዎን በመወከል ለሥራ ቀጣይ ክፍያ ስለማመልከቱ ያሳውቅዎታል — አብዛኞች ሰራተኞች በበለጠ
ምንም ማድረግ አይኖርባቸውም።
የሙሉ ቀንና የፈረቃ ተቀጣሪዎች፤ ማለት ሥራ ያቆሙ ተቀጣሪዎችን ያካተተ ለሥራ ቀጣይ ክፍያን ማግኘት ይፈቀድላቸዋል።
በቀጣሪያቸው ለአልፎ አልፎ ሥራ፤ በተደጋጋሚና በስርአት ተመድቦ ለሰራ ተቀጣሪ ከቀን 1 March 2020 ዓ.ም በፊት ቢያንስ ለ12
ወራት ሰርቶ ከነበረ ክፍያውን ለማግኘት ይፈቀድላቸዋል። ከቀን 1 March 2020 ዓ.ም ጀምሮ በሚፈቀድላቸው ተቀጣሪዎች የሚካተት:
•

የአውስትራሊያ ዜጋ ለሆኑ

•

የቋሚ መኖሪያ ቪዛ ለያዘ

•

ለልዩ ዓይነት/Special Category (Subclass 444) ቪዛ ለያዘ ያካትታል።

የሚፈቀድልዎት ከሆነ፤ ለሚያገኙት ገቢ በከፊሉ ወይም ለሁሉም ማካካሻ የሚሆን በሥራ ቀጣይ ክፍያ ሲቀርብ — ቀጣሪዎ በሚሰጥዎ
የደመወዝ ዝርዝር ክፍያ አሰራር በኩል የመክፈል ግዴታ አለበት።
ለሚፈቀድላቸው ተቀጣሪዎች ቢያንስ በየሁለት ሳምንት ከግብር በፊት $1,500 ዶላር ከቀጣሪያቸው ያገኛሉ። በሥራ ቀጣይ ክፍያ
ምክንያት ተጨማሪ ለሱፐርአኑወሽን/ጡሮታ ስለሚሆን ክፍያ መካሄድ መቻሉ እርግጠኛ አይደለም።
ቀደም ሲል የሚያገኙት ገቢ ከግብር በፊት በየሁለት ሳምንት ከ $1,500 ዶላር በታች ከነበረ ታዲያ ቀጣሪዎ ቢያንስ በየሁለት ሳምንት
ከግብር በፊት $1,500 ዶላር ለርስዎ መክፈል አለበት።
ለሥራ ቀጣይ ክፍያ ማመልከቻ ተቀባይነት ካገኘ፤ ነገር ግን በአሁን ጊዜ ለሥራ ቀጣይ ክፍያን የሚያገኙ ወይም ሌላ ገቢ ምንጭ ድጋፍ
ካለዎት ታዲያ ያለዎትን ሁኔታ እንደተቀየረ ለአገልግሎቶች አውስትራሊያ ማሳወቅ አለብዎት ወይም መክፈል ባለብዎት እዳ ውስጥ
ይዘፈቃሉ።
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