
  

 شورای اتحادیه های کارگری استرالیا

 

 اطالعیه

 2020مارس  23تاریخ: دوشنبه، 

 حمایتی مقابله با ویروس کروناو بسته ( Newstart با نام پیشین) Jobseeker پرداختی

شود(  یم گفته JobSeeker)که اکنون به آن پرداخت  Newstart پرداخت دررا  یراتییمارس ، دولت فدرال تغ 22در 

  27 خیکرد که از تار معرفی برای مقابله با ویروس کرونادو هفته  هردالر  550به مبلغ بسته حمایتی یک کرد و  عمالا

 :ستآورده شده ااین پرداخت  یاز چگونگ   یخالصه ا ریدر دسترس خواهد بود. در ز لیآور

 آوریل: 13از امروز تا  •

o  توسط دولت رسیده است  حداقل درآمد اعالم شدهاز افرادی که بیکار هستند و یا درآمد آن ها به کمتر

 Newstartدسترسی داشته باشند. این همان پرداختی پیشین با نام    JobSeekerمی توانند به پرداختی  

)مقدار   می باشددالر برای هر دو هفته    565.70می باشد و مبلغ آن برای یک فرد مجرد و بدون فرزند  

 13مارس الی  31پرداختی به درآمد و شرایط خانوادگی بستگی دارد(. این افراد همچنین از تاریخ 

 . از دولت دریافت خواهند کردبه صورت یکجا را دالر  750به مبلغ اول آوریل پرداختی 

o  ،ضروری می باشد.  )گواهی انفصال خدمت(ارائه مدرک برای اثبات اخراج از کاربسته به شرایط 

o نقدی یها ییدارابرای انتظار مدت اما لغو شده است، ( می باشدهفته  کی)که  یمدت انتظار معمول 

رای  هفته ب  13تا    یدالر  5999برای پس اندازهای  هفته    1همچنان اعمال می شود. این مدت انتظار از  

می  یپس انداز قابل توجهافرادی که دارای . متغیر می باشد شتریب ای یدالر 11،500 پس اندازهای

 بمانند. پرداخت  رمنتظباشند می بایست 

o  شونداعمال می همچنان  داراییتمامی آزمون های . 

o ( 4تعهدات متقابل تجدید نظر شده )شغل در هر ماه 

  

 :آوریل 27الی  آوریل 14از  •

o دالری را دریافت نخواهید کرد.   750اما پرداختی  شود یهمه موارد فوق اعمال م 

  

 :آوریل 27بعد از  •

o  عالوه بر پرداختیJobSeeker به عنوان بسته حمایتی مقابله تر دالر اضافه  550، هر دو هفته مبلغ

افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد. این مبلغ همچنین به افرادی  ماه به  6مدت با ویروس کرونا به 

، (youth allowance)کمک هزینه جوانان ، (sickness allowance)که کمک هزینه بیماری 

،  (partner payment) یزندگ کیشر نهی، کمک هز(parenting payment) نیپرداخت والد

 .شود یپرداخت م زینرا دریافت می کنند  داران مزرعه نهیو کمک هز ژهیو یایمزا

o   و مدارک اثبات اخراج   های نقدی  ییدارابرای  ، مدت انتظار    ییداراهای  آزمون  ماه تمامی    6به مدت

اجازه ،  می باشدانتظار  ی دوره ها نیا هر یک از در حال گذراندن که   فردی . هرلغو می شونداز کار 

 .خواهد کرد دایپ ستمیبه سورود 

o  صالحیت ویژه ایی برای افراد دارای مشاغل آزاد شخصیماه  6به مدت(Sole Traders)    و افراد

 خود اشتغال در نظر گرفته خواهد شد

o مبلغ   یپرداخت  طیواجد شرا  گرید،  دیهستبسته حمایتی مقابله با ویروس کرونا    افتیدر  طیاگر واجد شرا

 .دیستیدالر دوم ن 750

o شغل در هر ماه( 4نظر شده ) دیتعهدات متقابل تجد 



  

اطالعات  یبرا می باشند. حیصح 23/03/2020 تاریخ 13:00ساعت در و در زمان نوشتن  دارند یعموم اطالعات جنبه نیا: تیسلب مسئول

 .رجوع کنید یمنابع دولتبه  شتریب


