ንኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚካዊ መልሲ

ንሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት
ብኣውስትራሊያ መንግሥቲ ናይ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት መሰረት ብሳዕቤን ኮሮና ቫይረስ ናይ ኢኮኖሚ
ጸገም ንዘጋጠሞምን ፍቓድ ንዘለዎም ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ነቶም ተቆጸርቲ መሃያ ደሞዝ ንምቅጻል
ዘኽእሎም ናይ መሃያ ድጎማ ክረኽቡ ይኽእሉ።
ንዝፍቐደሉ ሕድሕዲኡ ተቖጻሪ በብክልተ ሰሙን $1,500 ዶላር ካብ ዕለት 30 March 2020 ክሳብ ዕለት 27 September 2020 ዓ.ም
ብዘሎ ግዘ ንምክፋል ጸገም ንዘጋጠሞም ቖጸርቲ ምሕታት ይኽእሉ እዮም።
ፍቓድ ንዘለዎም ቖጸርቲ ምስ ሠራሕተኛታት ዘለዎም ርክብ ቀጻላይ ንክኸውን እሞ እቲ ጸገም ክውዳእ እንከሎ ናይ ንግዲ ሥራሕ እንዳጋና
ቐልጢፉ ንክቕጽል በዚ ክፍሊት የረጋግፅ እዩ።
እዚ ክፍሊት ብናይ መንግሥቲ ዘሎ ንድፊ ሓደ ኣካል ከምዝኾነን እሞ ብኮሮና ቫይረስ ንዝፍጠር ናይ ኢኮኖሚ ጸቕጢ ንምሽፋንን እንዳጋና
ናብ ሥራሕ መሰጋገሪ ንክኸውን ይሕግዝ እዩ።

ጠቓሚ መረዳእታ ንቖጸርቲ
ንሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ንምርካብ እቶም ቖጸርቲ ዘለዎም ድሌት ንከምዝግቡ ብናይ ኣውስትራሊያ ግብሪ/ታክሴሽን ቢሮ (ATO)
ዌብሳይቲ፤ www.ato.gov.au ጌሮም ከምልክቱ ኣለዎም።
ከምኡ’ድማ ቖጸርቲ ነቲ እቶት መጠን ስለምቕናስ ክፍትሽዎ ይግባእ — ካብ ዕለት 1 March 2020 ዓ.ም ጀሚሩ ብውሑድ ብመብዛሕትኡ
ኣናሽቶ ንግዲ ሥራሕቲ እቶት መጠን ካብ ሚእቲ 30 ኢድ ወይኻዓ ካብዚ ንላዕሊ እንተቐኒሱ ክርኣይ ኣለዎ።
ብዘይትርፊ ንዝሰርሑ ማለት ናይ ገባረሰናይን ከምኡ’ድማ ብባዕልቶም ተቖጺሮም ንዘለዉ ውልቐሰባትን (ናይ ባዕልካ ንግዲ ሥራሕቲ)
ዘኻተተን እሞ ነቲ ዝርኸብ እቶት መጠን ፍተሻን ንዘድልይ ፍቓድ ዘማልእ እንተኾይኑ ንናይ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ማመልከቻ
ንምእታው ይኻኣል ይኸውን።
ኣብ ገይዲ ኣሰራርሓ ከም ሓደ ኣካል ስለዝኾነ ቖጸርቲ ብዛዕባ ዝፍቐደሎም ተቖጸርቲ ዘሎ መረዳእታ ን ATO ክህቡ ኣለዎም። በዚ
መረዳእታ ውሽጢ ዚኻተት ብዕለት 1 March 2020 ዓ.ም ብዝወጾ መሰረት ንዝፍቐደሎም ተቖጸርቲ ቁፅሪን ኣብዚ እዋን ኣብ ሥራሕ ዘሎ
ተቖጻራይ (ካብ ሥራሕ ጠጠው ዘበለ ወይኻዓ ንዳጋና ንዝተቖጸረ ዘኻተተ) ከምዘለዎም ምዃኑ መረዳእታ ይኸውን።
ፍቓድ ዘለዎም ተቖጸርቲ ካግንቦት/ May ቐዳማይ ሰሙን ጀሚሩ ናይ መጀመርታ ንናይ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ይረኽቡ።

ጠቓሚ መረዳእታ ንተቖጸርቲ
ተቖጻራይ ሰራሕተኛ እንተኾይንካ፤ እቲ ቖጻሪ ንኣኻ ብምውካል ከምዘመልከተ የፍልጠካ እዩ — መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ካብዚ ላዕሊ
ዝገብርዎ ነገር የለን።
ናይ ሙሉእ መዓልቲን ብፈረቓ ግዘ ዝሰርሕ ተቖጻራይ፤ ማለት ሥራሕ ጠጠው ንዘበለ ተቖጻሪ ዘኻተተ ንሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ክረኽብ
ይፍቐደሉ እዩ።
በቶም ቖጸርቲ ሓሓሊፉ ሥራሕን ብዙሕ ግዘ በቲ ስር ዓት ተመዲቡ ዝጽንሓ ተቖጻራይ ቅድሚ ዕለት 1 March 2020 ዓ.ም ብውሑድ
ን12 ኣዋርሒ ዝሰርሓ እንተኾይኑ ነዚ ክፍሊት ክረኽብ ይፍቐደሉ እዩ። ካብ ዕለት 1 March 2020 ዓ.ም ጀሚሩ ብዝፍቐደሎም ተቖጸርቲ
ዚኻተት:
•

ኣውስትራሊያ ዜጋ ንዝኾኑ

•

ቛሚ መንበሪ ቪዛ ንዘለዎም

•

ፍሉይ ዓይነት/Special Category (Subclass 444) ቪዛ ንዘለዎ ዘኻተተ እዩ።

ዝፍቐደልካ እንተኾይኑ፤ ነቲ ትረኽቦ እቶት መጠን ብኸፊል ወይኻዓ ንኹሉ ዝኸውን ድጎማ ገንዘብ ብሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ኣቢሉ
ይውሃብ — ናትኻ ቖጻሪ በቲ ዝህቦ መሃያ ዝርዝር ክፍሊት ኣሰራርሓ ጌሩ ደሞዝ ናይ ምክፋል ግደታ ኣለዎ።
ንዝፍቐደሎም ተቖጸርቲ ብውሑድ በብክልተ ሰሙን ቅድሚ ግብሪ $1,500 ዶላር ካብናቶም ቖጻሪ ይረኽቡ። በቲ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት
ምክንያት ተወሳኺ ንሱፐርአኑወሽን/ጡሮታ ዝኸውን ክፍሊት ዝኻየድ ምኽኣሉ ርግጸኛ ኣይኾነን።
ቕድም ሕጂ ትረኽቦ እቶት በብክልተ ሰሙን ቅድሚ ግብሪ ትሕቲ $1,500 ዶላር እንተኔሩ እሞ ናትኻ ቖጻሪ በብክልተ ሰሙን ቅድሚ
ግብሪ ብውሑድ $1,500 ዶላር ክኸፍለካ ኣለዎ።
ናይ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ማመልከቻ ተቀባኣብዚ እዋን ነት እንተረኺቡ የግዳስ እዋን’ዚ ነቲ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት ትረኽብ ወይኻዓ
ካልእ እቶት ምንጪ እንተሃልዩካ እሞ ዘለካ ኵነታ ከምዝተቐየረ ንኣገልግሎታት ኣውስትራሊያ ክተፍልጥ ኣለካ ወይኻዓ ክትኸፍል ንዝግባዕ
ዕዳ ውሽጢ ትኣትው ማለት እዩ።
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