ਕੋਵਿਡ -19: ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ)
ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਰਰਲੀਫ ਪੈਕੇਜ (ਰਰਲੀਫ ਪੈਕੇਜ) ਨੂੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਵਵਹਾਰਕ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼਼ੋਰ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜਲਾਈ 2020 ਤੁੱਕ
ਵਧਾ ਰਦੁੱਤਾ ਰਿਆ ਹੈꓲ
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਰਸਡੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੁੱਸ.) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਰਸਡੀ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੁੱਸ.) 13 ਜਲਾਈ 2020
ਤੋਂ, ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਰਮ ਿਤੀਰਵਧੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀ ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਅਦਾਇਿੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂ ਹ਼ੋਵੇਿੀꓲ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ 13 ਜਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਹ
ਯ਼ੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦ਼ੋਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨਿੇ ꓲ
ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਨੇ ਕ਼ੋਰਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਿਤੀਰਵਧੀ ਦੇ ਘੂੰਟੇ ਘਟਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 4 ਅਕਤੂ ਬਰ 2020 ਤਕ
ਪਰਤੀ ਪੂੰਦਰਵਾੜੇ ਤਕ 100 ਘੂੰਰਟਆਾਂ ਲਈ ਸਬਰਸਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਮਲੇ ਿੀ. ਇਸ ਤੁੱਕ ਪਹੂੰਚ ਲਈ,
ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਰਵਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਿਰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ Centrelink online account (ਸੈਂਟਰਰਲੂੰ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ) ਦਆਰਾ myGov (ਮਾਈ ਿ਼ੋਵ ) ਜਾਾਂ Express
Plus Centrelink mobile app. (ਐਕਸਪਰੈੁੱਸ ਪਲੁੱ ਸ ਸੈਂਟਰਰਲੂੰ ਕ ਮ਼ੋਬਾਈਲ ਐਪ) ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈꓲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਨਤ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਹਲਾਾਂ CCS ਪਰਾਪਤ ਹੂੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਭਿਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਿਾ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਰਾਜ, ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਚਲਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨꓲ
ਤਬਦੀਲੀ ਭਿਤਾਨ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੂੰਟਾ ਰੇਟ ਕੈਪ, ਜ਼ੋ ਵੀ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ
ਸੂੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਰਵੁੱਚ ਹਨꓲ ਇਹ ਉਹੀ ਸੂੰਦਰਭ ਅਵਧੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਰਰਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਲਈ (2 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦਾ
ਪੂੰਦਰਵਾੜਾ, ਅਤੇ ਰਸਰਫ 2019 ਰਵਚ ਟਰਮ 3 ਅਤੇ ਟਰਮ 4 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰਵਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੁੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ) ਵਰਤੀ ਿਈ ਹੈꓲ
ਤਬਦੀਲੀ ਭਿਤਾਨ 13 ਜਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 27 ਸਤੂੰਬਰ 2020 ਤੁੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇꓲ
ਤਬਦੀਲੀ ਭਿਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਰਲੀਫ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੂੰਤ' ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਦੇਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਹ਼ੋਵੇਿਾ ਜ਼ੋ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਾਂ ਰਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜੌਬਕੀਪਰ ਭਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਸੀꓲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਓਹੀ
ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹ਼ੋਵੇਿੀ ਜ਼ੋ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੂੰਦਰਭ ਅਵਧੀ (ਉੁੱਪਰ ਦੁੱਸੇ ਅਨਸਾਰ) ਰਵਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀꓲ
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ਜੌਬਕੀਪਰ 20 ਜਲਾਈ 2020 ਤੋਂ CCS ਦਆਰਾ ਪਰਵਾਰਨਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਸੁੱਰਖਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੁੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬੂੰਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾꓲ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Department of Education Skills and ਐਮਪਲ਼ੋ ਇਮੈਂਟ (ਰਸੁੱਰਖਆ ਹਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਿਾਰ) ਦੇ
webpage (ਵੈੁੱਬਪੇਜ) ਜਾਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰ COVID-19 Frequently Asked Question
'ਤੇ ਜਾਓꓲ
ਤਸੀ ਾਂ ਰਵਭਾਿ ਦੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਈਮੇਲ ਰਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੀ (subscribe)
ਿਾਹਕੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋꓲ
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