COVID-19: ചൈൽഡ് കെയർ
സബ്സിഡിയിലേക്കുള്ള
്
മാറ്റം
സേവനങ്ങൾ തുടർന്ുും നിലനിർത്തുന്തിനുും അവശ്യ തതൊഴിലൊളികളുതടയുും ദുർബലരൊയ കുട്ടികളുതടയുും
കുടുുംബങ്ങൾക്ക് പരിചരണും നൽകുന്തിനുും ഏർളി ചചൽഡ്്ഹുഡ് എഡയൂസക്കഷനുും തകയർ റിലീഫ് പൊസക്കജുും
(റിലീഫ് പൊസക്കജ്) 2020 ജൂചല 12 വതര നീട്ടി.
കുടുുംബങ്ങൾക്കൊയുള്ള ഒരു റിലൊക്്േ്്ഡ് ആക്റിവിറി തടസ്റ്ുും സേവനദൊതൊക്കൾക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ട്ടൊൻേിഷൻ
സപയ്്തെസറൊടുകൂടി, 2020 ജൂചല 13-ന് Child Care Subsidy (ചചൽഡ്് തെയർ േബ്്േിഡി) (CCS) Additional Child Care
Subsidy-യുും (അഡീഷണൽ ചചൽഡ് തകയർ േബ്്േിഡി) (ACCS) ആരുംഭിക്കുും. അതൊയത് 2020 ജൂചല 13 െുതൽ
രക്ഷകർത്തൊക്കൾ അവരുതട ചചൽഡ് തകയർ ഫീേ് സകൊ-സകൊൺട്ടിബയൂഷൻ നൽകൊൻ തുടങ്ങുും എന്ൊണ്
അർത്ഥെൊക്കുന്ത് .
COVID-19 െൂലും ട്പവർത്തനും േെയും കുറഞ്ഞ കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 2020 ഒക്സറൊബർ 4 വതര ഓസരൊ രണ്ടൊഴ്ച
്
കൊലയളവിൽ 100 െണിക്കൂർ േെയും വതര േബ്്േിഡിസയൊടുകൂടിയ ചചൽഡ് തകയർ ലഭയെൊകുും. ഈ സേവനും
ലഭിക്കൊൻ, കുടുുംബങ്ങൾ അവരുതട ട്പവർത്തന േെയും Services Australia-യിൽ (േർവീേേ് ഓേ്്സട്ടലിയ)
അറിയിസക്കണ്ടതൊണ്. ഇത് myGov െുസേന Centrelink (തേറർലിങ്ക്) ഓൺചലൻ അക്കൗണ്ടിലൂതടസയൊ അതെങ്കിൽ
Express Plus Centrelink എക്േ്
് ത ട്പസ്സ് പ്ലേ് തേറർലിങ്ക്) തെൊചബൽ ആപ്പിലൂതടസയൊ നിർവഹിക്കൊവുന്തൊണ്.
അത് കൂടൊതത, േുംസ്ഥൊന, ട്പവിശ്യൊ, ട്പൊസദശ്ിക േർക്കൊരുകളുതട നിയട്രണത്തിൽ ട്പവർത്തിച്ചിരുന്ത്
ഉൾതപ്പതട, െുമ്പ് CCS ലഭിച്ചിരുന് എെൊ അുംഗീകൃത സേവനദൊതൊക്കൾക്കുും ഒരു ട്ടൊൻേിഷൻ സപയ്്തെറ ്
ലഭിക്കുന്തൊണ്.
ഇതിൽ േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന് തറഫറൻേ് കൊലയളവിൽ സേവനദൊതൊക്കളുതട ഫീേ് വരുെൊനത്തിതറ 25 ശ്തെൊനും
അതെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള െണിക്കൂർ നിരക്ക് പരിധിയിൽ, ഏതൊസണൊ കുറവ് അതൊണ് ട്ടൊൻേിഷൻ സപയ്്തെറുകൾ.
റിലീഫ് പൊസക്കജ് േെയറ്അത്ത് ഉപസയൊഗിച്ച അസത തറഫറൻേ് കൊലയളവൊണ് ഇത് (2020 െൊർച്ച് 2-ന് െുമ്പുള്ള
രണ്ടൊഴ്്ചക്കൊലവുും, തവസക്കഷൻ തകയർ നൽകുന് സേവനങ്ങൾക്ക് 2019-തല സടും 3-നുും സടും 4-നുും ഇടയിതല
കൊലയളവുും െൊട്തും).
2020 ജൂചല 13 െുതൽ 2020 തേപ്റുംബർ 27 വതരയുള്ള കൊലയളവിന് ട്ടൊൻേിഷൻ സപയ്്തെറ നൽകുന്തൊണ്
്
.
ട്ടൊൻേിഷൻ സപയ്്തെറ ലഭിക്കുന്തിന്
്
, റില ീഫ് പൊസക്കജിതറ അവേൊനും JobKeeper സജൊലി തചയ്യുന്സതൊ പണും
ലഭിക്കുന്സതൊ ആയ സ്റ്ൊഫുകൾക്ക് തതൊഴിൽ നൽസകണ്ടത് സേവനങ്ങൾ തുടസരണ്ടതൊണ്. ബന്ധതപ്പട്ട തറഫറൻേ്
കൊലയളവിൽ (സെൽപ്പറഞ്ഞത് സപൊതല) ഈടൊക്കിയ അസത നിരക്കുകൾ സേവനങ്ങൾ നിലനിർസത്തണ്ടതൊണ്.
ഒരു CCS അുംഗീകൃത സേവനത്തിനുും, ചചൽഡ് തകയർ സേവനും നടത്തുന്സതൊ അതെങ്കിൽ ചചൽഡ് തകയർ
തട്പൊചവഡർെൊർക്ക് വിദയൊഭയൊേവുും പരിചരണവുും നൽകുന് സേൊൾ സട്ടഡർെൊർസക്കൊ 2020 ജൂലും 20 െുതൽ
JobKeeper ലഭിക്കുന്ത് നിർത്തലൊക്കുും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Department of Education Skills and Employment-തറ (ഡിപ്പൊർട്ടുതെറ ഓഫ്
്
എഡയൂസക്കഷൻ
േ്്കിൽേ് ആൻഡ് എസ്ലൊയിതെറ) ് തവബ്്സപജിസലസക്കൊ അതെങ്കിൽ COVID-19 Early Childhood Education and Care (ഏർളി
ചചൽഡ്്ഹുഡ് എഡയൂസക്കഷൻ ആൻഡ് തകയർ) പതിവൊയി സചൊദിക്കുന് സചൊദയങ്ങൾ എന്തിസലക്ക് സപൊകുകസയൊ
തചയ്യുക.
ഡിപ്പാർട്ടുതെറിതറ ഏർളി ചചൽഡ്്ഹുഡ് ഏഡയൂസക്കഷൻ ആൻഡ് തകയർ ഇതെയിൽ നയൂേ്്തലറർ ഇവിതട
േബ്്േ്്ചട്കബ് തചയ്യൊവുന്തൊണ്.
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