COVID-19: Çocuk Bakımı Desteğine
Geçiş
Hizmet sağlayıcıların faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak ve temel görev alanların ve daha
fazla risk altındaki çocukların ailelerine bakım hizmeti sunmak amacıyla Erken Çocukluk Eğitimi
ve Bakımı Destek Paketinin (Destek Paketi) süresi 12 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldı.
Child Care Subsidy (Çocuk Bakımı Desteği) (CCS) ve Additional Child Care Subsidy (İlave Çocuk
Bakımı Desteği) (ACCS) aileler için daha hafif bir faaliyet testi ve sağlayıcılar için yeni bir Geçiş
Ödemesiyle birlikte 13 Temmuz 2020’da yeniden başlayacak. Diğer bir ifadeyle, anne-babalar 13
Temmuz 2020’den itibaren çocuk bakımı ücretlerine yeniden ortak katkı sağlamaya
başlayacaklar.
COVID-19’dan dolayı faaliyet saatleri azalan aileler 4 Ekim 2020’ye kadar her iki haftada bir 100
saate kadar çocuk bakımı sübvansiyonundan yararlanabilecekler. Yararlanabilmek için aileler
Services Australia’da kayıtlı faaliyet seviyelerini güncellemelidir. Bu işlemi myGov ya da Express
Plus Centrelink mobil uygulaması üzerinden hesapları aracılığıyla yapabilirler.
Ayrıca, eyalet ve bölge hükümetleri ile yerel hükümetler tarafından işletilenler dahil daha önce
CCS’den yararlanmış tüm onaylı sağlayıcılara bir Transition Payment ödemesi yapılacaktır.
Transition Payment ödemeleri, ilgili referans döneminde hizmet sağlayıcıların ücret gelirlerinin
yüzde 25'i ile mevcut saat ücreti üst sınırından düşük olanıdır. Bu referans dönemiyle Destek
Paketi sürecinde kullanılan aynıdır (2 Mart 2020’den önceki 2 haftalık dönem ve tatil döneminde
bakım sunan hizmet sağlayıcılar için yalnızca 2019’un 3. ve 4. Dönemleridir).
Transition Payments ödemeleri 13 Temmuz 2020 ila 27 Eylül 2020 aralığında yapılacaktır.
Transition Payment ödemesinden yararlanabilmek için hizmet sağlayıcılar Destek Paketinin
sonunda çalışmakta ya da JobKeeper ödemesi almakta olan personel istihdam etmeye devam
etmelidir. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar ilgili referans döneminde (yukarıda belirtilen) aynı ücretleri
uygulamaya devam etmelidir.
CCS onaylı hizmet sağlayıcıların çalışanlarına ve çocuk bakım hizmeti yürüten veya çocuk bakımı
sağlayıcılara eğitim ve bakım hizmeti sunan serbest çalışanlara yönelik JobKeeper ödemeleri 20
Temmuz 2020’den itibaren durdurulacaktır.
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Daha fazla bilgi için Eğitim, Beceri ve İstihdam Bakanlığı web sayfasını ya da Erken Çocukluk
Dönemi ve Bakımı COVID-19 Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edin.
Ayrıca, Bakanlığın erken çocukluk dönemi eğitimi ve bakımı e-posta haber bültenine abone
olabilirsiniz.
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