COVID-19: Перехід до Субсидії по
догляду за дитиною (Child Care
Subsidy)
Комплекс заходів із підтримки дошкільної освіти та догляду за дітьми молодшого віку
(Relief Package) був продовжений до 12 липня 2020 року, щоб продовжувати підтримку
служб догляду, з тим щоб вони залишалися відкритими для дітей незамінних працівників,
а також сімей, що перебувають у тяжкому і соціально незахищеному становищі.
Субсидії по догляду за дитиною (Child Care Subsidy) і Субсидії по додатковому догляду за
дитиною (Additional Child Care Subsidy) будуть відновлені з 13 липня 2020 року, наряду з
послабленням умов тесту на зайнятість для сімей і новим Перехідним Платежем (Transition
Payment) для провайдерів. Це означає, що з 13 липня 2020 року батьки повинні будуть
продовжити вносити сплату в служби догляду за дітьми.
Сім'ї, у яких через COVID-19 зменшилася кількість годин зайнятості, будуть до
4 жовтня 2020 року мати доступ до 100 годин субсидійованого догляду за дітьми на два
тижні. Щоб отримати доступ до цієї послуги, сім'ї повинні оновити свої показники
зайнятості у Services Australia. Це можна зробити онлайн через свій обліковий запис
Centrelink через myGov або мобільний додаток Express Plus Centrelink.
Крім цього, буде здійснено Перехідний платіж (Transition Payment) усім затвердженим
провайдерам, що раніше отримували Субсидії по догляду за дитиною (Child Care Subsidy), у
тому числі провайдерам, які перебувають під керівництвом штатів, територій і місцевих
самоврядувань.
Перехідні платежі (Transition Payment) складають 25 відсотків від зборів провайдерів або
існуючого ліміту погодинної оплати, в залежності від того, яка з цих сум нижче, у
відповідному звітному періоді. Це той же самий звітний період, який використовувався в
рамках пакету заходів з надання допомоги (два тижні, що передували 2 березня 2020 року,
а для послуг по догляду за дітьми на канікулах - тільки в період між 3 і 4 чвертями у
2019 році).
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Перехідні платежі (Transition Payment) будуть здійснені за період з 13 липня 2020 року по
27 вересня 2020 року.
Для отримання Перехідного платежу (Transition Payment) служби з надання послуг повинні
продовжувати тримати в штаті співробітників, які працювали або отримували виплату
JobKeeper після закінчення терміну дії комплексу заходів підтримки. Служби також повинні
зберігати ті ж самі тарифи, які стягувалися у відповідному звітному періоді (як зазначено
вище).
Уряд Австралії припинить сплачувати JobKeeper з 20 липня 2020 року працівникам служб,
які отримують Субсидії по догляду за дитиною (Child Care Subsidy), а також індивідуальним
підприємцям, що здійснюють догляд за дітьми або надають послуги з освіти і догляду за
дітьми.
Докладнішу інформацію можна отримати на вебсайті Міністерства освіти, професійної
підготовки та зайнятості або на сторінці Навчання та догляд за дітьми молодшого віку COVID-19 Часті питання.
Ви також можете підписатися на розсилку новин електронною поштою відділу
дошкільного виховання та догляду за дітьми.
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