க ோவிட்-19: குழந்தைப் பரோமரிப்பு
உைவித்தைோத க்கு மோறுைல்
அத்தியாவசியத் ததாழிலாளர்கள் மற்றும் பாதிப்புறும் நிலலயிலுள்ள
குழந்லதகள் உள்ள குடும்பங்களுக்குச் சசலவகள் கிலைக்குமாறு
தசய்யவதற்காகவும், பராமரிப்பிலை அளிப்பதற்காகவும் ‘ஆரம்பகால
குழந்லதப் பருவக் கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு நிவாரண உதவித் திட்ைம்’
(Early Childhood Education and Care Relief Package (Relief Package)) 12 ஜூலல 2020 வலர
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘குழந்லதப் பராமரிப்பு உதவித்ததாலக’ (Child Care Subsidy (CCS)) மற்றும்
‘கூடுதல் குழந்லதப் பராமரிப்பு உதவித்ததாலக’ (Additional Child Care Subsidy
(ACCS)) ஆகியை, குடும்பங்களுக்காை எளிதாக்கப்பட்ை ‘தசயல்பாடுகள்
சசாதலை’ (activity test) மற்றும் சசலவ வழங்குைர்களுக்காை புதிய ‘நிலலமாறல் தகாடுப்பைவு’ (Transition Payment) ஆகியவற்றுைன் 13 ஜூலல 2020இல் இருந்து மீ ண்டும் துவங்கும். 13 ஜூலல 2020-இல் இருந்து, குழந்லதப்
பராமரிப்புக் கட்ைணங்களுக்காகp தபற்சறார்கள் அவர்களுலைய
பங்களிப்பிலைச் தசலுத்தத் துவங்குவார்கள் என்பது இதன் அர்த்தமாகும்.
சகாவிட்-19 காரணமாகத் தமது தசயல்பாட்டு சநரத்தில் குலறவு
ஏற்பட்டுள்ள குடும்பங்களுக்கு இரண்டு வார காலத்திற்கு 100
மணித்தியாலங்கள் வலரக்குமாை தள்ளுபடி தசய்யப்பட்ைக் குழந்லதப்
பராமரிப்பு 4 அக்சைாபர் 2020 வலரக்கும் கிலைக்கும். இலதப் தபறுவதற்குக்
குடும்பங்கள் தமது தசயல்பாட்டு சநர அளவுகலள ‘சர்வஸஸ்
ீ
ஆஸ்திசரலியா’-வுைன் புதுப்பித்துக்தகாள்ள சவண்டியது கட்ைாயமாகும்.
myGov -இல் Centrelink online account ஊைாக, அல்லது Express Plus Centrelink mobile
app மூலமாக அவர்கள் இலதச் தசய்துதகாள்ளலாம்.
கூடுதலாக, மாநிலம், எல்லலப்பகுதி மற்றும் உள்ளூர்ப்பகுதி அரசுகளால்
நைத்தப்படும் சசலவகள் உள்ளைங்க, உதவிலய முன்பு தபற்றுவந்த
அலைத்து அங்கீ கரிக்கப்பட்ை சசலவ வழங்குைர்களுக்கும் ‘நிலல-மாறல்
தகாடுப்பைவு’ (Transition Payment) ஒன்று அளிக்கப்படும்.
‘நிலல-மாறல் தகாடுப்பைவுக’ளாைலவ, ஒரு குறிப்பிட்ை காலப்பகுதியில்,
சசலவ வழங்குைர்களது கட்ைணத் ததாலக வருமாைத்தின் 25 சதவதம்,
ீ
அல்லது தற்சமயம் நைப்பிலுள்ள ஒரு மணி சநரத்திற்காை அதிகபட்சக்
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கட்ைண வதத்தின்
ீ
25 சதவதம்
ீ
ஆகிய இரண்டில் எது குலறசவா அதுவாக
இருக்கும். நிவாரண உதவித் திட்ை காலத்தில் (2 மார்ச் 2020-இற்கு
முன்பாை இரண்டு வார காலம், மற்றும் விடுமுலறக்காலப் பராமரிப்லப
மட்டும் வழங்கும் சசலவகளுக்கு 2019-ஆம் ஆண்டில் (‘பருவம் 3’ மற்றும்
‘பருவம் 4’-இற்கு இலைப்பட்ை காலம்) பயன்படுத்தப்பட்ை அசத ‘Reference
காலப்பகுதி’-யாகத்தான் இது இருக்கும்.
13 ஜூலல 2020-இல் இருந்து 27 தசப்ைம்பர் 2020 வலரயுள்ள காலப்பகுதிக்கு
‘நிலல-மாறல் தகாடுப்பைவுகள் அளிக்கப்படும்.
‘நிலல-மாறல் தகாடுப்பை’லவப் தபறுவதற்கு, சசலவகள் முன்பு
பணியாற்றிக்தகாண்டிருந்த அல்லது நிவாரண உதவிக் காலத்தின்
இறுதியில் ‘ஜாப்-கீ ப்பர்’ ததாலககலளப் தபற்றுக்தகாண்டிருந்த
ஊழியர்களுக்குத் ததாைர்ந்து சவலல தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கசவண்டும்.
‘Reference காலப்பகுதி’யில் (சமசல உள்ளது சபால) வசூலிக்கப்பட்ை அசத
கட்ைணங்கலள சசலவகள் பராமரித்துவர சவண்டியதும் கட்ைாயமாகும்.
‘CCS’ அங்கீ காரம் தபற்ற சசலவ ஒன்றில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள்,
அல்லது குழந்லதப் பராமரிப்பு சசலவ ஒன்லற நைத்திவரும் அல்லது
குழந்லதப் பராமரிப்பு சசலவ வழங்குைர்களுக்காை கல்வி மற்றும்
பராமரிப்லப அளித்துவரும் ‘ஒற்லற வர்த்தகர்க’(sole traders)ளுக்கு 20 ஜூலல
2020 முதல் ‘ஜாப்-கீ ப்பர்’ வசதி நின்றுவிடும்.
சமலதிகத் தகவல்களுக்கு Department of Education Skills and Employment webpage
அல்லது Early Childhood Education and Care COVID-19 Frequently Asked Questions- இற்குச்
தசல்லுங்கள்.
திலணக்களத்தின் ‘ஆரம்பகாலக் குழந்லதப் பருவக் கல்வி மற்றும்
பராமரிப்பு’ மின்ைஞ்சல் தசய்திமைலலப் தபறும் சந்தாதாரராகவும் (subscribe)
நீங்கள் சசரலாம்.
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