કોરોના વાઇરસ સામે આર્થિક પ્રર્તસાદ

જોબકીપર વળતર
કોરોના વાઇરસના આર્થિ ક પ્રભાવથી અસરગ્રસ્ત હકદાર ધંધાઓ, ઓસ્રે લીયાની
સરકારના જોબકીપર વળતર હેઠ ળ, તે મ ના કમમ ચારીઓને પગાર ચુક વતા રહેવા માટે
સહાય મે ળ વી શકશે .
૩૦ માચમ ૨૦૨૦થી ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ સુધી અસરગ્રસ્ત નોકરીદાતાઓ દરે ક હકદાર કમમચારી દીઠ દર
પખવાડિયે ૧,૫૦૦ િૉલરનો દાવો કરી શકશે.

જોબકીપર વળતર સુર્નર્િત કરે છે કે, નોકરીદાતાઓ તેમના કમમચારીઓ સાથે સંકળાયેલા રહે અને આ કટોકટી
પ ૂર્મ થતાં ધંધાઓને ફરીથી ઝિપથી શરૂ થવામાં મદદ રહેશે.
આ વળતર, કોરોનો વાયરસની આર્થિક અસર ઓછી કરી અને નુક્શાન માંથી બહાર નીકળવાનો માગમ
બનાવવાની યોજનાનો એક ભાગ છે .

નોકરીદાતાઓ માટે મહત્વની માડહતી
જોબકીપર વળતર મેળવવા માટે અરજી કરવાનો ઇરાદો નોકરીદાતાઓએ ઓસ્રેલીયાની કરવેરા કચેરી
(એટીઓ)ની વેબસાઇટ www.ato.gov.au પર નોંધાવો પિશે.
નોકરીદાતાઓએ, ધંધામાં જરૂરી આવકમાં ઘટાિો થયો છે કે થશે તેન ુ ં આંકલન પર્ કરવુ ં પિશે— મોટાભાગનાં

નાના ધંધાઓ માટે, તે, ૧લી માચમ ૨૦૨૦થી ઓછામાં ઓછં એક મડહના માટે આવકમાં ૩૦ ટકા કે તેથી વધુનો
ઘટાિો છે .

સેવાભાર્વ સંસ્થાઓ સડહતના નફા માટે ના ચલાવવામાં આવતા હોય તેવા ધંધા ઉપરાંત જાતે ધંધો ચલાવતા
હોય (કમમચારીઓ વગરના ધંધા) તેવા વ્યક્ક્તઓ કે જે આવકની ચકાસર્ી અને યોગ્યતા માપદં િો સંતોષી
શક્તા હોય તો તેઓ પર્ જોબકીપર વળતર માટે અરજી કરી શકે.

પ્રડિયાના ભાગ રૂપે, નોકરીદાતાઓએ હકદાર કમમચારીઓની માડહતી એટીઓને આપવાની રહેશે. તેમાં, ૧ માચમ
૨૦૨૦ના ડદવસે હકદાર કમમચારીઓની સંખ્યા અને અત્યારે ધંધામાં કેટલા કમમચારીઓ છે (જેમાં વગર પગારે
રજા પર ઉતારી દીધા હોય કે પાછા કામ પર બોલાવ્યા હોય તે બધા સમેત),ની માડહતીનો સમાવેશ થાય છે .
હકદાર નોકરીદાતાઓને મે મડહનાના પહેલા અઠવાડિયાથી પ્રથમ જોબકીપર વળતર મળવાનુ ં શરૂ થશે.
કમમચારીઓ માટે મહત્વની માડહતી
જો તમે કમમચારી છો તો, જો તમારા નોકરીદાતા તમારા વતી જોબકીપર વળતર માટે દાવો કરવાના હશે તો
તે તમને જાર્ કરશે — મોટાભાગનાં કમમચારીઓને તેનાથી ર્વશેષ કશુ ં કરવાની જરૂર નહીં પિે.
વગર પગારે રજા પર ઉતારી દીધેલા સમેતના પ ૂર્મકાલીન અને અધમકાલીન કમમચારીઓ જોબકીપર વળતર
માટે હકદાર છે .

જો છૂટક કમમચારી ૧ માચમ ૨૦૨૦ના ડદવસે, તેમના નોકરીદાતા સાથે ર્નયર્મત અને પદ્ધર્તસર રૂપે ઓછામાં

ઓછા છે લ્લા ૧૨ મડહનાથી હોય તો તે પર્ વળતર માટે હકદાર છે . ૧ માચમ ૨૦૨૦નાં હકદાર કમમચારીઓમાં,:
•

ઓસ્રેલીયાના નાગડરકો

•

કાયમી વીઝા ધારકો
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•

ર્વશેષ શ્રેર્ી (સબક્લાસ ૪૪૪) વીઝા ધારકો, નો સમાવેશ થાય છે .

જો તમે હકદાર હશો તો, જોબકીપર વળતર તમારી બધી જ અથવા અમુક આવકમાં આર્થિક સહાય આપશે —
તેમના પગારપત્રક મારફતે તમને ચુકવર્ી કરવાની જવાબદારી તમારા નોકરીદાતાની રહેશે.

હકદાર કમમચારીઓ, તેમના નોકરીદાતા તરફથી કર કપાતા પહેલા દર પખવાડિએ ઓછામાં ઓછા ૧,૫૦૦
િૉલર મેળવશે. જોબકીપર વળતર થકી ચુકવાઇ રહેલ કોઇ પર્ વધારાની રકમ ઉપર સુપરએન્યુએશનની
ચુકવર્ીની જરૂડરયાત નથી.
સામાન્ય સંજોગોમાં જો તમે આવકમાં દર પખવાડિયે કર કપાતા પહેલા ૧,૫૦૦ િૉલર કરતાં ઓછા મેળવતા

હોય તો, તમારા નોકરીદાતાએ તમને કર કપાતા પહેલાં ઓછામાં ઓછા ૧,૫૦૦ િૉલર દર પખવાડિયાના દરે
ચુકવવાના રહેશ.ે

જો જોબકીપર વળતર અરજી મંજૂર થાય પર્ અત્યારે તમે જોબસીકર અથવા બીજી આવકની સહાયતા

વળતર મેળવતા હોય તો, તમારી પડરક્સ્થર્તમાં થયેલ બદલાવ ર્વષે તમારે સર્વિસીઝ ઓસ્રેલીયાને જર્ાવવુ ં
પિશે અથવા તમારે નામે દે વ ુ ં ગર્ાશે કે જે તમારે પાછં વાળવુ ં પિશે.
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