شورای اتحادیه های کارگری استرالیا

اطالعیه
تاریخ :دوشنبه 23 ،مارس 2020
پرداختی ( Jobseekerبا نام پیشین  )Newstartو بسته حمایتی مقابله با ویروس کرونا
در  22مارس  ،دولت فدرال تغییراتی را در پرداخت ( Newstartکه اکنون به آن پرداخت  JobSeekerگفته می شود)
اعمال کرد و یک بسته حمایتی به مبلغ  550دالر هر دو هفته برای مقابله با ویروس کرونا معرفی کرد که از تاریخ 27
آوریل در دسترس خواهد بود .در زیر خالصه ای از چگونگی این پرداخت آورده شده است:
•

از امروز تا  13آوریل:
 oافرادی که بیکار هستند و یا درآمد آن ها به کمتر از حداقل درآمد اعالم شده توسط دولت رسیده است
می توانند به پرداختی  JobSeekerدسترسی داشته باشند .این همان پرداختی پیشین با نام Newstart
می باشد و مبلغ آن برای یک فرد مجرد و بدون فرزند  565.70دالر برای هر دو هفته می باشد (مقدار
پرداختی به درآمد و شرایط خانوادگی بستگی دارد) .این افراد همچنین از تاریخ  31مارس الی 13
آوریل پرداختی اول به مبلغ  750دالر را به صورت یکجا از دولت دریافت خواهند کرد.
 oبسته به شرایط ،ارائه مدرک برای اثبات اخراج از کار(گواهی انفصال خدمت) ضروری می باشد.
 oمدت انتظار معمولی (که یک هفته می باشد) لغو شده است ،اما مدت انتظار برای دارایی های نقدی
همچنان اعمال می شود .این مدت انتظار از  1هفته برای پس اندازهای  5999دالری تا  13هفته برای
پس اندازهای  11،500دالری یا بیشتر متغیر می باشد .افرادی که دارای پس انداز قابل توجهی می
باشند می بایست منتظر پرداخت بمانند.
 oتمامی آزمون های دارایی همچنان اعمال می شوند.
 oتعهدات متقابل تجدید نظر شده ( 4شغل در هر ماه)

•

از  14آوریل الی  27آوریل:
 oهمه موارد فوق اعمال می شود اما پرداختی  750دالری را دریافت نخواهید کرد.

•

بعد از  27آوریل:
 oعالوه بر پرداختی  ،JobSeekerهر دو هفته مبلغ  550دالر اضافه تر به عنوان بسته حمایتی مقابله
با ویروس کرونا به مدت  6ماه به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد .این مبلغ همچنین به افرادی
که کمک هزینه بیماری ) ،(sickness allowanceکمک هزینه جوانان )،(youth allowance
پرداخت والدین ) ،(parenting paymentکمک هزینه شریک زندگی )، (partner payment
مزایای ویژه و کمک هزینه مزرعه داران را دریافت می کنند نیز پرداخت می شود.
 oبه مدت  6ماه تمامی آزمون های دارایی  ،مدت انتظار برای دارایی های نقدی و مدارک اثبات اخراج
از کار لغو می شوند .هر فردی که در حال گذراندن هر یک از این دوره های انتظار می باشد ،اجازه
ورود به سیستم پیدا خواهد کرد.
 oبه مدت  6ماه صالحیت ویژه ایی برای افراد دارای مشاغل آزاد شخصی ) (Sole Tradersو افراد
خود اشتغال در نظر گرفته خواهد شد
 oاگر واجد شرایط دریافت بسته حمایتی مقابله با ویروس کرونا هستید ،دیگر واجد شرایط پرداختی مبلغ
 750دالر دوم نیستید.
 oتعهدات متقابل تجدید نظر شده ( 4شغل در هر ماه)
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