کووید :(COVID-19) 19-انتقال به سبسیدی
مراقبت کودکان
مراقبت از اوایل دوران کودکی و بسته امدادی ( )Relief Packageتا  12جوالی  2020تمدید شده است تا همچنان به حفظات و
نگهداری خدمات و مراقبت از خانواده های کارمندان ضروری و کودکان آسیب پذیر ادامه یابد.
سبسیدی مراقبت از کودک () )Child Care Subsidy (CCSسبسیدی اضافی مراقبت از کودک ( Additional Child Care
) )Subsidy (ACCSاز  13جوالی  2020به همراه یک امتحان سهل و اسان برای خانواده ها و پرداخت جدید انتقال برای فراهم
کنندگان آغاز میشود .این بدان معنی است که از  13جوالی  ،2020والدین به مشارکت خود در فیس های مراقبت از کودک باز
میگردند.
خانواده هایی که به دلیل  COVID-19ساعتهای فعالیت شان کاهش یافته است ،میتوانند به حد اکثر  100ساعت سبسیدی مراقبت
از کودک را در هر دو هفته تا  4اکتوبر  2020دریافت کنند .برای دسترسی به ان ،خانواده ها باید سطح فعالیت خود را با
خدمات استرالیا به روز کنند .این کار را میتوان از طریق حساب آنالین سنترلینک ) (Centrelink online accountاز طریق
 myGovیا  Express Plus Centrelink mobile appانجام داد.
بر عالوه ،یک پرداخت انتقالی برای کلیه فراهم کنندگان تأیید شده که قبالً  CCSدریافت کرده اند ،از جمله خدمات که توسط
حکومات ایالت ،قلمرو و محلی انجام داده میشوند.
پرداختهای انتقالی  25درصد درآمد هزینه فراهم کنندگان یا نرخ ساعت است ،که هر کدام ان در دوره مرجع مربوطه پایین تر
باشد .این همان دوره مرجعی است که در مدت بسته امداد (دو هفته قبل از  2مارچ  2020برای خدمات فراهم شده به مراقبت از
تعطیالت فقط در دوره  3و دوره  4در سال  )2019استفاده شده است.
پرداخت های انتقالی برای دوره  13جوالی  2020تا  27سپتامبر  2020انجام میشود.
برای دریافت پرداخت انتقالی ،خدمات باید همچنان کارمندان که مشغول به کار بودند و یا از  JobKeeperپرداخت میشدند در
اخیر بسته امدادی به شغل شان ادامه دهند .خدمات همچنین باید همان هزینه های پرداخت شده در دوره مرجع مربوطه (مانند
باال) را حفظ کنند.
 JobKeeperاز  20جوالی  2020برای کارمندان یک خدمت تأیید شده  CCSو کسبه کاران که فعالیت کودکستان یا آموزش و
مراقبت و مراقبت از کودک را داشتند متوقف خواهد شد.
برای معلومات بیشتر به ویبسایت وزارت تعلیم ،مهارت و کار (Department of Education Skills and Employment
) (webpageو یا سواالت مکرر ) (Frequently Asked Questionsمربوط به آموزش و مراقبت کودک اوایل COVID-19
مراجعه نمایید.
شما همچنان میتوانید در خبرنامه الکترونیکی تعلیم و مراقبت کودک اشتراک ) (subscribeکنید.
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