
 

 

tờ thông tin 

Thứ Hai, 23 tháng 3 năm 2020  

Khoản trợ cấp JobSeeker (trước đây gọi là Newstart) và Phụ cấp Vi-rút corona 

Vào ngày 22 tháng 3, Chính phủ Liên bang đã công bố các thay đổi đối với Newstart (giờ đây gọi 
là khoản trợ cấp JobSeeker) và từ ngày 27 tháng 4 sẽ bắt đầu cấp Phụ cấp Vi-rút corona 550 đô-
la mỗi hai tuần. Dưới đây là chi tiết tóm tắt các khoản trợ cấp này là như thế nào. 

• Từ hôm nay cho đến ngày 13 tháng 4 

o Những người bị thất nghiệp hoặc mức thu nhập giảm xuống dưới một mức nhất 
định có thể được lãnh khoản trợ cấp JobSeeker thường lệ – đây là khoản trợ cấp 
Newstart cũ và vẫn ở mức 565,70 đô-la mỗi hai tuần như cũ đối với người độc thân 
(phụ thuộc vào mức thu nhập và hoàn cảnh gia đình). Họ cũng sẽ được lãnh khoản 
tiền trả gộp một lần 750 đô-la thứ nhất từ Chính phủ, bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 
(cho đến ngày 13 tháng 4 khi họ đăng ký)  

o Họ vẫn phải cung cấp bằng chứng đã bị mất việc (Giấy chứng nhận Nghỉ Việc) nếu 
có.  

o Thời gian chờ đợi thường lệ đã được miễn (tức là một tuần) nhưng vẫn áp dụng 
Thời gian Chờ đợi Đối với Động sản (Liquid Assets) (tính theo tỷ lệ tiền tiết kiệm 
nhiều hay ít, từ 1 tuần nếu tiền tiết kiệm ở mức 5.999 đô-la, đến tối đa 13 tuần nếu 
tiền tiết kiệm ở mức từ 11.500 đô-la trở lên). Như vậy những người có nhiều tiền 
tiết kiệm sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu rồi mới được lãnh trợ cấp 

o Vẫn áp dụng tất cả các trắc nhiệm tài sản. 

o Điều chỉnh nghĩa vụ tương hỗ (mutual obligations) (tìm 4 việc làm mỗi tháng) 

Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 

o Tất cả những điều trên đều áp dụng nhưng quý vị sẽ không được lãnh khoản tiền 
750 đô-la thứ nhất.  

• Sau ngày 27 tháng 4 

o Ngoài khoản trợ cấp Jobseeker, tất cả những người đủ điều kiện sẽ bắt đầu được 
lãnh thêm Phụ cấp Vi-rút corona 550 đô-la mỗi hai tuần (những người lãnh phụ cấp 
ốm đau, phụ cấp thanh thiếu niên, trợ cấp nuôi con, phụ cấp người phối ngẫu, trợ 
cấp đặc biệt và phụ cấp hộ gia đình nghề nông cũng được lãnh phụ cấp này) trong 
6 tháng 

o Các trắc nghiệm tài sản, thời gian chờ đợi đối với động sản, bằng chứng bị nghỉ 
việc đều được miễn trong 6 tháng. Bất cứ ai đang phải chờ đợi như vừa nêu đều 
được sử dụng hệ thống an sinh xã hội.  

o Các điều kiện đặc biệt phải hội đủ đối với người diện kinh doanh cá thể (sole trader) 
và tự làm chủ (self-employed) bắt đầu được áp dụng trong thời gian 6 tháng.  

o Nếu hội đủ điều kiện để được lãnh Phụ cấp Vi-rút corona thì quý vị KHÔNG hội đủ 
điều kiện để được lãnh khoản tiền trả gộp một lần 750 đô-la thứ nhì. 

o Điều chỉnh nghĩa vụ tương hỗ (mutual obligations) (tìm 4 việc làm mỗi tháng) 

Bãi miễn trách nhiệm  

Đây chỉ là thông tin hướng dẫn tổng quát và đúng vào thời điểm viết 13:00 23/03/2020. Hãy xem các nguồn thông tin của 
chính phủ để biết thêm chi tiết. 


