COVID-19: Ruzuku ya Mpito wa
Utunzaji wa Watoto
Mpango wa Msaada wa Elimu na Utunzaji wa Utoto Mdogo (Mpango wa Msaada) kimeongezwa
hadi 12 Julai 2020 ili kuendelea kuweka huduma bora na kutoa huduma kwa familia za
wafanyakazi muhimu na watoto walio katika mazingira magumu.
Ruzuku ya Utunzaji wa Watoto (CCS) na Ruzuku ya Ziada ya Utunzaji wa Mtoto (ACCS) utaanzia
tena kutoka 13 Julai 2020, pamoja na tathmini ya shughuli zilizopunguzwa kwa familia na Malipo
mapya ya Mpito kwa watoa huduma. Hii inamaanisha kwamba kuanzia 13 Julai 2020, wazazi
watarudi kwa kuchangia ushirikiano wao kwa ada ya utunzaji wa watoto.
Familia ambazo masaa yao ya shughuli yamepunguzwa kwa sababu ya COVID-19 zitaweza
kupata hadi masaa 100 ya utunzaji wa watoto wenye ruzuku kila wiki mbili hadi 4 Oktoba 2020.
Ili kupata hii, familia zinapaswa kusasishe viwango vyao vya shughuli na Huduma za Australia. Hii
inaweza kufanywa kupitia akaunti ya mtandoni ya Centrelink kupitia myGov au programu ya
simu ya Express Plus Centrelink.
Kwa kuongeza, Malipo ya Mpito yatafanywa kwa watoa huduma wote waliowahi kupokea CCS
hapo awali, pamoja na huduma zinazoendeshwa na serikali za jimbo, wilaya na za mitaa.
Malipo ya Mpito ni asilimia 25 ya mapato ya ada ya watoa huduma au kiwango kilichopo cha juu
cha saa, yoyote ambayo ni chini, katika kipindi husika cha kutajwa. Hii ni kipindi sawa cha
kutajwa ambacho kimetumika wakati wa Mpango wa Msaada (wiki mbili ambazo zilikuwa kabla
2 Machi 2020, na kwa huduma zinazotoa utunzaji wa likizo kipindi tu kati ya Kipindi cha 3 na
Kipindi cha 4 mwaka wa 2019).
Malipo ya Mpito yatafanywa kwa kipindi cha 13 Julai 2020 hadi 27 Septemba 2020.
Ili kupokea Malipo ya Mpito, huduma lazima ziendelee kuajiri wafanyakazi ambao walikuwa
wakifanya kazi au walilipwa JobKeeper mwishoni mwa Mpango wa Msaada. Huduma lazima pia
zidumishe ada sawa kama hiyo iliyotozwa katika kipindi husika cha kutajwa (kama ilivyo hapo
juu).
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JobKeeper itaisha kutoka 20 Julai 2020 kwa wafanyakazi wa huduma iliyoidhinishwa ya CCS na
kwa wafanyabiashara wa pekee wanaoendesha huduma ya utunzaji wa watoto au kutoa elimu
na utunzaji kwa watoa huduma wa watoto.
Kwa habari zaidi enda kwa kurasa ya tovuti ya Idara ya Elimu, Ujuzi na Uajiri au Maswali
Yanayoulizwa Mara kwa Mara ya COVID-19 ya Elimu na Utunzaji ya Utoto Mdogo.
Unaweza pia kujiandikisha kupata jarida la barua pepe ya idara juu ya elimu na utunzaji wa
utoto mdogo.
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