COVID-19: बालहेरचाह राहतमा पररवततन
प्रारम्भिक बाल म्िक्षा र हेरचाह राहत प्याके ज (राहत प्याके ज) सेवाहरू व्यवहाररक राख्न र आवश्यक कामदारहरू र
असुरम्क्षत बच्चाहरूको पररवारहरूको हेरचाह प्रदान गनन जारी राख्न १२ जुलाई २०२० सभमको भयाद थप गररएको छ।
बाल हेरचाह राहत (CCS) र अम्तररक्त बाल हेरचाह राहत (ACCS) १३ जुलाई २०२० देम्ि पुन: पररवारहरूको लाम्ग एक
आराम गम्तम्वम्ि परीक्षण र प्रदायकहरूको लाम्ग एक नयााँ पररवतननको िक्त
ु ानको साथ िुरू हुनेछ। यसको मतलव १३
जुलाई २०२० बाट आमाबुवाहरूले बालबच्चाको हेरचाह िुल्कःमा उनीहरूको सह-योगदान म्ितान हुनेछ।
COVID-19 को कारणले उनीहरूको गम्तम्वम्ि घटाईएका पररवारहरूले ४ अक्टोबर २०२० सभम प्रम्त दईु हप्ता सभममा
१०० घण्टासभम अनुदान प्राप्त बाल हेरचाह प्राप्त गनन सक्नेछ। यस पहुाँचको लाम्ग पररवारहरूले सम्िनसेज अष्ट्रेम्लयामा
उनीहरूको गम्तम्वम्ि स्तर हालसाम्वक गनन आवश्यक छ। यो MyGov वा Express Plus Centrelink mobile app
मािन त उनीहरूको Centrelink online account मािन त गनन सम्कन्छ।
थप रूपमा, राज्य, क्षेत्र र स्थानीय सरकारहरू द्वारा सचं ाम्लत सेवाहरू सम्हत, पम्हले CCS प्राप्त गने सबै अनमु ोम्दत
प्रदायकहरूलाई पररवतननको िुक्तानी गररनेछ।
पररवतननको िुक्तान प्रदायकहरूको िुल्क आभदानीको २५ प्रम्तित छ वा अवम्स्थत प्रम्त घण्टाको दर मात्रा, सान्दम्िनक
सन्दिन अवम्िमा जुन कम छ त्यो हुनेछ। यो उही सन्दिन अवम्ि हो जुन राहत प्याके जको समयमा प्रयोग िएको छ (२ माचन
२०२० पम्छको दईु हप्ता, र सेवाहरूका लाम्ग छुट्टी हेरचाह प्रदान गने अवम्ि २०१९ मा अवम्ि ३ र ४ अवम्ि बीचको)।
पररवतननको िुक्तान १३ जुलाई २०२० देम्ि २ सेप्टेभबर २०२० को अवम्िमा गररनेछ।
पररवतननको िुक्तानी प्राप्त गनन, सेवाहरूले काम गरररहेका वा राहत प्याके जको अन्त्यमा JobKeeper लाई िुक्तानी गरररहने
कमनचारीहरूलाई रोजगार म्दनै पछन । सेवाहरूले पम्न प्रासम्ं गक सन्दिन अवम्िमा उही िुल्क म्लनुपनेछ(माथी उल्लेम्ित जस्तै)।
JobKeeper २० जुलाई २०२० देम्ि CCS स्वीकृ त सेवाका कमनचारी र बालबाम्लका हेरचाह सेवा सञ्चालन गने एकल
व्यापारी वा बच्चाको हेरचाह प्रदायकहरूको लाम्ग म्िक्षा र हेरचाह प्रदान गने व्यापारीहरूको लाम्ग रोम्कनेछ।
थप जानकारीको लाम्ग म्िक्षा कला र रोजगारीको webpage (वेिपेज)मा जानुहोस् वा प्रारम्भिक बाल म्िक्षा र हेरचाह
COVID-19 Frequently Asked Questions (प्राय: सोम्िने प्रश्नहरू) मा हेनुनहोला।
तपाई ंपम्न म्विागको प्रारम्भिक बाल म्िक्षा र हेरचाह ई-मेल िबरपत्र को subscribe (सदस्यता) म्लन सक्नुहुन्छ।
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