کووید :(COVID-19) 19-د ماشوم پاملرنې
سبسیدي ته لیږدونه
د ماشومتوب لومړني زده کړې او د پاملرنې د مرسته بسته ( )Relief Packageتر  12جوالیی  2020کال پورې غزول شوې
ترڅو د خدماتو ساتلو او د اړین کارکوونکیو او زیان منونکو ماشومانو کورنیو پاملرني ته دوام ورکړي.
د ماشوم د پاملرنې سبسیډي () )Child Care Subsidy (CCSاو د ماشوم د پاملرنې اضافي مرستې ( Additional Child Care
) )Subsidy (ACCSبه د کورنیو لپاره د اسانه ازمویني سره او د لیږدیدو نوی تادیه سره د  13جوالی  2020څخه بیا پیل شي.
دا پدې مانا ده چې د  13جوالی  2020څخه ،والدین به بیرته د ماشوم پاملرنې فیسونو کې خپل سهم ادا کوی.
هغه کورنۍ چې د  COVID-19له امله یې د فعالیت ساعتونه کم شوي تر  4اکتوبر  2020پورې به په هره دوو اونیو کې تر
 100ساعتونو پورې د ماشومانو پاملرنې ته السرسی ولري .د السرسي لپاره ،کورنۍ باید د استرالیا خدمات (Services
) Australiaسره د خپل فعالیت کچه تازه کړي .دوي کولی شي د خپل سینټرلینک آنالین حساب
) (Centrelink online accountله الرې د  myGovیا د سنټرلینک ایکسپریس پلس موبایل اپ
) (Express Plus Centrelink mobile appله الرې یي ترسره شي.
سربیره پردې ،د لیږدیدو تادیات به ټولو تصویب شوي چمتو کونکیو ته ورکړل شي څوک چې دمخه یي  CCSترالسه کړي ،په
ګدون د خدماتو چې د ایالت ،سیمې او ځایی حکومتونو لخوا پرمخ وړل کیږي.
د لیږدیدو تادیات د چمتو کونکیو فیس عاید  25سلنه یا د اوسني ساعت نرخ په کچه پر اساس او هر یو یي چې په اړونده
مراجعې دوره کې ټیټ وي .دا هماغه د مراجعې دوره ده چې د مرسته بسته ) (Relief Packageپه جریان کې کارول شوې (د
 2مارچ  2020نه دوو اوونیو د مخه ،او د خدماتو لپاره چې د رخصتۍ پاملرنې چمتو کولو کې یوازې په  2019کې د  3او 4
مودی ترمینځ وي).
د لیږدیدو تادیات به د  13جوالی  2020تر  27سپتمبر  2020مودې لپاره ترسره شي.
د لیږدیدو تادیه د ترالسه کولو لپاره ،خدمات باید د کارکوونکیو استخدام ته چا چي کار کا یا د ډنډي ساتني ) (JobKeeperلخوا
ورته معاش ورکول کیژي د مرسته بسته ) (Relief Packageپه پای کې هغه ته دوام ورکړي .خدمات هم باید ورته اړوند فیس
کچه وساتي د اړونده مراجعې دوره کې (لکه څنګه چې پورته کي ذکر شوي).
د ډنډي ساتني ) (JobKeeperبه د  20جوالیی  2020څخه پاي ته ورسیژي ،د  CCSمنظور شوي خدمت کارکوونکیو او د کسبه
کارانو لپاره چې د ماشوم پاملرنې خدمت فعالیت کوي یا د ماشوم پاملرنې چمتو کونکو لپاره تعلیم او پاملرنې چمتو کوي.
د نورو مالوماتو لپاره د تعلیم مهارتونو او کار وزارت ویبپاڼي  webpageته الړشئ یا د ماشومتوب وختي تعلیم او پاملرنې
 COVID-19ډیری پوښتل شوي پوښتنې ) (Frequently Asked Questionsته مراجعه وکړي.
تاسو کولی شئ د وزارت لومړني د ماشومتوب ښوونې او پاملرنې خبرتیایي بریښنالیک کې هم برخه ) (subscribeواخلئ.
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