 :COVID-19سوبسید انتقال به مراقبت دوران
اولیه طفولیت
پکیج امدادی تعلیم و مراقبت دوران اولیه طفولیت (پکیج امدادی) تا  12جوالی سال  2020تمدید شده است تا بتواند خدمات
مربوطه را در فعالیت نگه دارد و مراقبت از خانواده های کارکنان ضروری و اطفال آسیب پذیر را ادامه دهد.
سوبسید مراقبت از طفل ( )CCSو سوبسید اضافی مراقبت از طفل ( )ACCSاز  13جوالی  2020به همراه یک تست آسان
فعالیت برای خانواده ها و یک پرداختی نوی انتقال برای ارائه دهندگان آغاز خواهد شد .این بدان معنی است که از  13جوالی
سال  ،2020والدین به اشتراک در پرداخت فیس های مراقبت از طفل باز خواهند گشت.
خانواده هایی که به دلیل  COVID-19ساعت فعالیت خود را کاهش داده اند ،به حداکثر  100ساعت سوبسید مراقبت از طفل
در هر دو هفته تا  4اکتوبر  2020دسترسی خواهند داشت .برای دسترسی به این سوبسید ،خانواده ها باید میزان فعالیت خود را
با خدمات آسترالیا تجدید کنند .این کار را می توان از طریق حساب آنالین سنترلینک از طریق  myGovیا Express Plus
 Centrelink mobile appانجام داد.
عالوه بر این ،یک پرداختی انتقال برای کلیه ارائه دهندگان تأیید شده که قبالً  CCSدریافت کرده اند ،بشمول خدمات تحت
نظارت دولت های ایالتی ،تریتوری و محلی انجام خواهد شد.
پرداختی های انتقال  25فیصدی معاش فیس ارائه دهندگان یا سقف نرخ ساعتی موجود ،هر کدام که پایین تر باشد ،در دوره
مرجع مربوطه هستند .این همان دوره مرجعی است که در طی دوره پکیج امدادی (دو هفته قبل از  2مارچ  2020و برای
خدمات ارائه کننده مراقبت در دوران رخصتی فقط در دوره بین ترم  3و ترم  4در سال  )2019استفاده شده است.
پرداختی های انتقال برای دوره  13جوالی  2020تا  27سپتمبر  2020انجام خواهند شد.
برای دریافت پرداختی انتقال ،خدمات باید همچنان به استخدام کارمندانی که مشغول به کار بوده اند یا در پایان پکیج های امدادی،
وظیفه نگهدار دریافت می کردند ،ادامه دهند .خدمات همچنین باید همان فیس های اعمال شده در دوره مرجع مربوطه (مثل فوق)
را حفظ کنند.
وظیفه نگهدار از  20جوالی  2020برای کارمندان خدمات تأیید شده  CCSو برای تاجرین انفرادی ) (sole tradersکه یک
خدمات مراقبت از طفل را اداره می کنند یا تعلیم و مراقبت برای ارائه دهندگان مراقبت از طفل را فراهم می کنند ،متوقف
خواهد شد.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت مهارت های تعلیمی یا سواالت متداول مربوط به تعلیم و مراقبت دوران اولیه
طفولیت  COVID-19مراجعه نمایید.
همچنین می توانید در خبرنامه الکترونیکی تعلیم و مراقبت دوران اولیه طفولیت وزارت مشترک شوید.
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