COVID-19: Transisi ke Subsidi
Perawatan Anak
Paket Bantuan Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini (Paket Bantuan) telah diperpanjang
hingga 12 Juli 2020 supaya layanan bisa berjalan terus dan untuk menyediakan perawatan bagi
keluarga pekerja penting dan anak-anak yang rentan.
Child Care Subsidy/CCS (Subsidi Penitipan Anak) dan Additional Child Care Subsidy (Tambahan
Subsidi Penitipan Anak Tambahan) akan mulai kembali dari 13 July 2020, bersama dengan tes
aktivitas yang lebih longgar untuk keluarga dan Pembayaran Transisi baru untuk penyedia. Ini
berarti bahwa mulai 13 Juli 2020, orang tua akan kembali memberikan kontribusi bersama
mereka untuk biaya penitipan anak.
Keluarga dengan jam kerja yang telah dikurangi akibat COVID-19 akan mendapatkan akses
hingga 100 jam perawatan anak yang disubsidi per dua minggu hingga 4 Oktober 2020. Untuk
mengakses bantuan ini, keluarga harus memperbarui tingkat aktivitas mereka dengan Services
Australia (Layanan Australia). Ini dapat dilakukan melalui Centrelink online account (akun
Centrelink online) mereka melalui myGov atau Express Plus Centrelink mobile app (app ponsel
Express Plus Centrelink).
Selain itu, Pembayaran Transisi akan dibayar kepada semua penyedia layanan yang disahkan
yang sebelumnya menerima CCS, termasuk layanan yang dioperasikan oleh pemerintah negara
bagian, wilayah dan lokal.
Pembayaran Transisi merupakan 25 persen dari pendapatan biaya penyedia layanan atau batas
tarif per jam yang berlaku saat ini, tergantung yang mana lebih rendah, dalam periode referensi
yang relevan. Ini adalah periode referensi yang sama yang digunakan selama Paket Bantuan
(dua minggu sebelum 2 Maret 2020, dan untuk layanan yang menyediakan perawatan liburan
hanya untuk periode antara Term 3 dan Term 4 pada 2019).
Pembayaran Transisi akan dilakukan untuk periode 13 Juli 2020 hingga 27 September 2020.
Untuk menerima Pembayaran Transisi, layanan harus terus mempekerjakan staf yang masih
bekerja atau dibayar JobKeeper pada akhir Paket Bantuan. Layanan juga harus mempertahankan
biaya yang sama yang dikenakan pada periode referensi yang relevan (seperti di atas).

COVID-19: Transition to Child Care Subsidy - 28062020 - Indonesian

JobKeeper akan berhenti dari 20 Juli 2020 untuk karyawan dari layanan yang disahkan CCS dan
untuk pedagang tunggal (sole trader) yang mengoperasikan layanan perawatan anak atau
menyediakan pendidikan dan perawatan untuk penyedia perawatan anak.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi webpage (situs web) Department of Education, Skills and
Employment (Departemen Pendidikan, Keterampilan dan Pekerjaan) atau Frequently Asked
Questions (pertanyaan yang sering diajukan) tentang Early Childhood Education and Care
COVID-19 (Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini COVID-19).
Anda juga dapat subscribe (berlangganan) dengan buletin email departemen tentang
pendidikan dan perawatan anak usia dini.
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