COVID-19: Chuyển tiếp sang Phụ
cấp Gửi Trẻ
Chương trình Giáo dục Mầm non và Cứu trợ Gửi trẻ (Chương trình Cứu trợ) (Early Childhood
Education and Care Relief Package) (Relief Package) đã được triển hạn đến ngày 12 tháng 7 năm
2020 để tiếp tục duy trìcác dịch vụ vẫn hoạt động được và để cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho gia
đình người đi làm ngành nghề thiết yếu và trẻ em dễ bị thiệt thòi.
Phụ cấp Gửi Trẻ (CCS, Child Care Subsidy) và Phụ cấp Gửi Trẻ Bổ sung (ACCS, Additional Child
Care Subsidy) sẽ tái tục từ ngày 13 tháng 7 năm 2020, cùng trắc nghiệm hoạt động đã nới lỏng
đối với các gia đình và Khoản Trợ cấp Chuyển tiếp (Transition Payment) mới cho các cơ sở cung
cấp dịch vụ. Điều này có nghĩa là từ ngày 13 tháng 7 năm 2020, phụ huynh sẽ bắt đầu tiếp tục
đóng góp trả lệ phígửi trẻ.
Các gia đình đã bị giảm số giờ hoạt động bởi vìCOVID-19 sẽ được sử dụng tối đa 100 giờ gửi trẻ
do chính phủ tài trợ mỗi hai tuần cho đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Để sử dụng số giờ này, gia
đình phải cập nhật mức độ hoạt động của mình với Services Australia. Quý vị có thể thực hiện
việc này bằng Centrelink online account tại myGov hoặc sử dụng Express Plus Centrelink mobile
app.
Ngoài ra, tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ hợp lệ đã nhận được CCS trước đây, bao gồm các
dịch vụ do chính phủ tiểu bang, lãnh thổ và chính quyền địa phương điều hành, sẽ nhận được
Khoản Trợ cấp Chuyển tiếp.
Khoản Trợ cấp Chuyển tiếp là 25% doanh thu lệ phí của cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc mức lệ phí
tối đa mỗi giờ hiện tại, tùy theo mức nào thấp hơn, trong khoảng thời gian tiêu biểu liên quan.
Đây là khoảng thời gian tiêu biểu tương tự đã sử dụng trong Chương trình Cứu trợ (thời kỳ hai
tuần lễ trước ngày 2 tháng 3 năm 2020 và đối với các dịch vụ chỉ cung cấp dịch vụ giữ trẻ vào kỳ
nghỉ, khoảng thời gian giữa Học kỳ 3 và Kỳ 4 năm 2019).
Chính phủ sẽ cấp Khoản Trợ cấp Chuyển tiếp cho khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 năm 2020
đến ngày 27 tháng 9 năm 2020.
Muốn nhận được Khoản Trợ cấp Chuyển tiếp, các dịch vụ phải tiếp tục tuyển dụng nhân viên
nào đang làm việc hoặc được lãnh JobKeeper khi Chương trình Cứu trợ kết thúc. Các dịch vụ
cũng phải duy trìcác khoản lệ phí tương tự đã tính trong khoảng thời gian tiêu biểu liên quan
(như trên).
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JobKeeper sẽ chấm dứt kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đối với nhân viên của dịch vụ CCS hợp
lệ và các doanh thương cá thể điều hành dịch vụ giữ trẻ hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục và giữ
trẻ cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ.
Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng (webpage) của Bộ Giáo dục Kỹ năng và Nhân
dụng hoặc Giáo dục Mầm non và Giữ trẻ COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (Frequently Asked
Questions).
Quý vị cũng có thể đăng ký (subscribe) để nhận bản tin email về giáo dục mầm non và giữ trẻ
của Bộ.
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