COVID-19: တ ၢ်ခီဃီၤီ ဆူ Child Care Subsidy (ဖိသ ၢ်တ ၢ်က ၢ်
ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်တ ၢ်ထ နု ၢ်မီၤပွဲီၤစ ီၤ)အအိ ၢ်
Early Childhood Education (ဖိသ ၣ်အကတ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ဘ ၣ် က ၣ်သလ
့ အဆိ)ဒီး Care Relief Package (တ ၣ်ကွဲ
ထွဲကဟု ကယ ၣ်အတ ၣ်မၤစ ၤအတ ၣ်ရွဲ ၣ်တ ၣ်က ွဲၤ)အၤဘ ၣ်တ ၣ်သုီးထထ အ
ၣ် ၤတုၤလၤလ ၁၂သလါယၤလ ၂၀၂၀
လ တ ၣ်ကဒုီးလွဲၤဒီး၀ွဲဒ ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤအတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတဖ ၣ်ဆညါဒီးလ တ ၣ်ကဟ့ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ်လ ပၤမၤ
တ ၣ်ဖိလ အကါဒိ ၣ်တဖ ၣ်အဟ ၣ်ဖိဃဖိဒီးဖိသ ၣ်လ အဘ ၣ်ဒဘ
ိ
ၣ်ထီးသ့ညညတဖ ၣ်အဂ ၣ်န ့ ၣ်လၤ.
Child Care Subsidy (CCS)(ဖိသ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ထက
ွဲ ဟုကယ ၣ်တ ၣ်ထ နု ၣ်မၤပွဲၤ) ဒီး Additional Child Care Subsidy
(ဖိသ ၣ်အတ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ် အတ ၣ်ဟ့ ထ
ၣ် နု ၣ်မၤစ ၤပွဲၤတ ၣ်လ အဂၤ)ကစီးထ ၣ်၀ွဲဒ ၣ်ဖွဲ ၁၃သယၤလ ၂၀၂၀
ဃု ၣ်ဒီးတ ၣ်ဟီးတ ၣ်ဂွဲၤအတ ၣ်မၤက ၣ်လ ဟ ၣ်ဖိဃဖိတဖ ၣ်လ ဒီး Transition Payment (တ ၣ်လွဲၤခဃၤအကတ ၣ်တ ၣ်
ဟ့ ၣ်အလွဲ)လ ပၤဟ့ ၣ်တ ၣ်တဖ ၣ်အဂ ၣ်လ တအိ ၣ်ဒီးတ ၣ်ဖ ၣ်ဃီးဘ ၣ်န ့ ၣ်လၤ.တ ၣ်အၤအခပညမ့ ၣ်၀ွဲစီးထ ၣ်လ လါ
ယၤလ ၁၃သ ၂၀၂၀န ့ ၣ်,မိ ၣ်ပ ၣ်တဖ ၣ်ကစီးထ ၣ်ဟ့ ၣ်ကဒါတ ၣ်ထ နု ၣ်မၤပွဲၤသကိီးတ ၣ်လ ဖိသ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုက
ယ ၣ်အလွဲအဂ ၣ်လၤ.
ဟ ၣ်ဖိဃဖိလ အတ ၣ်ဟီးတ ၣ်ဂွဲၤအန ၣ်ရ ၣ်တဖ စ
ၣ် ၤလၤမ့ ၣ်လ COVID-19 အဃိတဖ ၣ်ကအိ ၣ်ဒီးခွဲီးယ ၣ်လ ကမၤ
န ့ ၣ်န ၣ်ရ ၣ် ထ ၣ်ဘီး ၁၀၀ လ တ ၣ်က ၣ်ထွဲဖိသ ၣ်လ တ ၣ်ထ နု ၣ်မၤ ပွဲၤစ ၤလ ခနတ ဘ အဂ ၣ်တုၤလၤလ လါအီးကထိ
ဘ ၣ်၄သ၂၀၂၀န ့ ၣ်လၤ.
လ တ ၣ်ကမၤန ့ ၣ်သတ ၣ်အၤအဂ ၣ်,ဟ ၣ်ဖိဃဖိတဖ ၣ်ကဘ ၣ်မၤသထ ၣ်အ၀ွဲသ့ ၣ်အတ ၣ်ဟီးတ ၣ်ဂွဲၤအပတ ၣ်တဖ ၣ်ဃု ၣ်
ဒီး Services Australia န ့ ၣ်လၤ. တ ၣ်အၤတ ၣ်မၤ၀ၤအၤခဖ ိအ၀ွဲသ့ ၣ်အCentrelink online account ခဖ ိ myGov
မ့တမ့ ၣ် Express Plus Centrelink mobile အွဲီးဖၣ်န ့ ၣ်သလ
့ ၤ.
အမွဲ ၣ်ညါ, Transition Payment တခါကဘ ၣ်တ ၣ်မၤဟ့ ၣ်လၤအၤဆပၤဟ့ ၣ်တ ၣ်လ တ ၣ်အန ့ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ပ ွဲတဖ ၣ်လ
အဒိီးန ့ ၣ် CCS လ ညါ,ပ ၣ်ဃု ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤအတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတဖ လ
ၣ် အဘ ၣ်တ ၣ်ဒုီးလွဲၤတရီးအၤခဖ ိက ၣ်စွဲ ၣ်,ဟ ၣ်က
၀ၤဒီးလ ၣ်က၀ၤပဒိ ၣ်န ့ ၣ်လၤ.
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Transition Payment မ့ ၣ်၀ွဲပၤဟ့ တ
ၣ် ၣ်အလွဲအတ ၣ်ဟွဲန ု အ
ၣ် က ါ၂၅မ ီးကယၤမ့တမ့ ၣ် တန ၣ်ရ ၣ်အဖခိ ၣ်တ ၣ်ဟ့ ၣ်အ
လွဲလ အအိ ၣ်ပ ၣ်လ,က ၣ်ဖွဲအစၤတခါ,လ တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်အဘ ၣ်ထွဲဘ ၣ်ဃီးတခါအပၤန ့ ၣ်လၤ.
တ ၣ်အၤကမ့ ၣ်တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်တခါဃဒၣ်တ ၣ်လ အဘ ၣ်တ ၣ်သတ့ ၣ်အၤဖွဲ Relief Package အကတ ၣ်(ခနလ တခ ီးလါ
မ ၣ်ရီး၂သ,၂၀၂၀ဘ ၣ်၀ွဲဒ အ
ၣ် ခါ,ဒီးတ ၣ်မၤစ ၤအတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတဖ ၣ်လ အဟ့ ၣ်နၤသဘ ျ့အတ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ်
ဧိၤလ အမ့ ၣ်တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ တ ၣ်မၤလိအကတ ၣ်၃ဒီး၄ လ ၂၀၁၉န ၣ်အဘ ၣ်စ ၤန ့ ၣ်လၤ.
Transition Payment ကဘ ၣ်တ ၣ်ဟ့ ၣ်လၤအၤလ တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ အမ့ ၣ် လါယၤလ၁၃သ၂၀၂၀ တုၤ ၂၇သလါ
စွဲီးပထ့ဘ ၂ၣ် ၀၂၀အဘ ၣ်စ ၤန ့ ၣ်လၤ.
လ တ ၣ်ကဒိီးန ့ ၣ် Transition Payment အဂ ၣ်,တ ၣ်မၤစ ၤအတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတဖ ၣ်ကဘ ဒ
ၣ် ီးိ လွဲပၤမၤတ ၣ်ဖိလ အမၤ
တ့ ၣ်တ ၣ်တဖ ဆ
ၣ် ညါမ့တမ့ ၣ်ပၤအိ ၣ်လ JobKeeper တုၤလၤလ Relief Package ၀ၤ၀ွဲဒ ၣ်တစုန ့ ၣ်လၤ.တ ၣ်မၤစ ၤ
အတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတဖ ၣ်ကဘ ၣ်ပ ၤဃ ၣ်စ့ ၣ်ကီးတ ၣ်အလွဲတလ အဃ့၀ွဲဒ ၣ်လ တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ အဘ ၣ်ထွဲ(ဒၣ်လ ထီး
အသိီး) တမၤဃန ့ ၣ်လၤ.
JobKeeper ကအိ ၣ်ကတ ၣ်စီးထ ၣ် ၂၀သလါယၤလ၂၀၂၀လ ပၤမၤတ ၣ်ဖိတဖ ၣ်လ အန ့ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ပ ွဲလ CCS အတ ၣ်
မၤစ ၤအတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤတခါဒီးလ ပၤက ၣ်ကၤတ ၣ်ထွဲတဂၤတဖ ၣ်လ အဒုီးလွဲၤတရီးတ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ်ဖိသ ၣ်
အတ ၣ်မၤစ ၤမ့တမ့ ၣ်ဟ့ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ဘ ၣ်က ၣ်သဒ
့ ီးတ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ်လ ပၤဟ့ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုကယ ၣ်တဖ ၣ်
အဂ ၣ်န ့ ၣ်လၤ.
လွဲၤတ ၣ်ဂ့ ၣ်တ ၣ်က ိၤဆညါအဂ ၣ်လွဲၤဘ ဆ
ၣ် ၀ွဲၤက ိၤလ တ ၣ်က ဘ
ၣ်
ၣ်က ၣ်သဒ
့ ီးတ ၣ်ဖီးတ ၣ်မၤ အပ ယ
ၣ် ွဲၤဘ ီးစွဲ မ့တမ့ ၣ်
Early Childhood Education and Care (ဖိသ ၣ်အကတ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ဘ ၣ်က ၣ်သလ
့ အဆိဒီးတ ၣ်က ၣ်ထွဲကဟုက
ယ ၣ်) COVID-19
န ထ နု ၣ်လၤစ့ ၣ်ကီးနမၤလ တ ၣ်ကမၤန ့ ၣ်၀ွဲၤက ိၤလ ဖိသ ၣ်အကတ ၣ်တ ၣ်က ၣ်ဘ ၣ်က ၣ်သလ
့ အဆိဒီး တ ၣ်က ၣ်ထွဲက
ဟုကယ ၣ်အအမ့လၣ်တ ၣ်ကစ ၣ်န ့ ၣ်သလ
့ ၤ.
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