КОВИД-19: Премин на субвенција
за детска нега
Пакетот за помош за претшколско образование и нега (Пакет за помош) (Early Childhood
Education and Care Relief Package - Relief Package) е продолжен до 12 јули 2020 година, за
службите да можат да продолжат со работа и пружање нега на семејствата на работници
во суштествени служби и на ранливите деца.
Субвенцијата за детска нега (Child Care Subsidy - CCS) и дополнителната субвенција за
детска нега (Additional Child Care Subsidy - ACCS) повторно ќе почнат да се исплатуваат од
13 јули 2020 година, заедно со релаксиран тест на активности за семејства и со нова
преодна исплата (Transition Payment) за давателите на услуги. Тоа значи дека од 13 јули
2020 година, родителите повторно ќе плаќаат (co-contribution) дел од цената за детска
нега.
На семејствата чиј број на часови на активност е намален поради КОВИД-19, ќе им бидат
достапни до 100 часа субвенционирана детска нега на две недели до 4 октомври 2020
година. За тоа да им биде достапно, семејствата мора во Services Australia да ги ажурираат
нивните нивоа на активност. Тоа може да го направат преку нивната Centrelink онлајн
сметка на myGov или со мобилната апликација Express Plus Centrelink.
Згора на тоа, преоднаѕа исплата ќе им биде префрлена на сите одобрени даватели на
услуги кои претходно добивале CCS, вклучувајќи ги службите под управа на владите на
државите и териториите, и на локалните влади.
Преодните исплати се 25 проценти од цената што ја наплатува службата (services’ fee
revenue) или постоечкиот лимит на саатница (existing hourly rate cap), зависно што е
пониско, во релевантниот референтен период. Тоа е истиот референтен период што бил
користен за време на пакетот за помош (двонеделниот период пред 2 март 2020, и за
службите кои пружаат нега само за време на училиштен распуст, во периодот меѓу третото
и четвртото тримесечје во 2019 година).
Преодни исплати ќе бидат за периодот од 13 јули 2020 до 27 септември 2020 година.
За да добијат преодна исплата, службите мора да продолжат да вработуваат персонал кој
работел или му бил исплатуван JobKeeper на крајот од пакетот за помош. Службите мораат
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да продолжат да ги наплатуваат истите цени во релевантниот референтен период (како
погоре).
JobKeeper ќе престане од 20 јули 2020 година за вработени во служба одобрена за CCS и за
самостојни бизниси кои управуваат со служба за детска нега или пружаат образование и
нега за даватели на услуги на детска нега.
За повеќе информации видете на веб-страницата на Министерството за образование,
квалификации и вработување, или на често поставувани прашања за КОВИД-19 на
Претшколско образование.
Исто така може да се претплатите на интернет билтенот на министерството во врска со
претшколското образование и нега.
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