COVID-19: Trecerea la subvenția
pentru îngrijirea copilului
Pachetul de măsuri de ajutor pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (pachetul de ajutor) a
fost prelungit până la 12 iulie 2020 pentru ca serviciile viabile să continue să ofere îngrijire familiilor
lucrătorilor esențiali și copiilor vulnerabili.
Plata subvenției pentru îngrijirea copilului (CSC) și a subvenției suplimentare pentru îngrijirea
copilului (ACCS) vor reîncepe începând cu data de 13 iulie 2020, împreună cu un test de activitate
relaxat pentru familii și o nouă Plată de Tranziție pentru furnizori. Asta înseamnă că, începând cu
data de 13 iulie 2020, părinții vor reveni la plata contribuției lor la taxele de îngrijire a copiilor.
Familiile cărora li s-au redus orele de activitate din cauza COVID-19 vor avea acces la până 100 de
ore subvenționate de îngrijire a copiilor, la două săptămâni, până la data de 4 octombrie 2020.
Pentru a accesa aceste ore, familiile trebuie să își actualizeze nivelurile prin Centrelink online
account din MyGov sau prin Express Plus Centrelink app.
În plus, se va face o Plată de Tranziție tuturor furnizorilor aprobați care au primit CSC anterior,
inclusiv serviciile operate de stat, teritoriu și administrațiile locale.
Plățile de Tanziție reprezintă 25 % din veniturile din taxele furnizorilor sau plafonul tarifar existent,
oricare dintre acestea este mai mic, în perioada de referință relevantă. Este aceeași perioadă de
referință care a fost folosită în perioada Pachetului de ajutor (cu două săptămâni înainte de 2 martie
2020, iar pentru serviciile care oferă servicii de vacanță doar perioada cuprinsă între Trimestrul 3 și
Trimestrul 4 in 2019).
Plățile de Tranziție vor fi efectuate pentru perioada 13 iulie 2020 - 27 septembrie 2020.
Pentru a primi Plata de Tranziție, serviciile trebuie să continue să angajeze personal care lucra sau
era plătit JobKeeper la sfârșitul Pachetului de măsuri de ajutor. Serviciile trebuie, de asemenea, să
mențină aceleași taxe percepute în perioada de referință relevantă (ca mai sus).
Plata JobKeeper va înceta de la de 20 iulie 2020 pentru angajații unui serviciu aprobat de CSC și
pentru antreprenorii individuali care operează un serviciu de îngrijire a copilului sau care oferă
educație și îngrijire pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copilului.
Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a Departamentului de Competențe educaționale și
Ocuparea forței de muncă sau Întrebări frecvente de la secțiunea Educație și Îngrijire Preșcolari
COVID-19.
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De asemenea, vă puteți abona la buletinul informativ prin e-mail al secției departamentului privind
educația și îngrijirea copiilor preșcolari.
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