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 Monday 23rd March, 2020                                                                                                       03/2020/ 23اإلثنين    

 

 فيروس  للكوروناوالدفعة المكّملة  (Newstart) سابقا نيوستارت   JobSeeker دفعة الباحثين عن العمل

 

)تعرف اآلن بدفعة الباحثين  Newstart  على دفعة نيوستارت فدرالية عن التغييرات الطارئة أعلنت الحكومة ال 03/2020/ 22بتاريخ 

متوفّرة إبتداء من  كل أسبوعين والتي ستكون$ 550رونا فيروس البالغة و( وتقديم الدفعة المكّملة للك JobSeekerعن العمل 

 ما يلي ملّخص عن كيفية تطبيق هذه اإلستحقاقات .  في. 27/04/2020

   13/04/2020من اليوم وحتى  •

o   بإمكان األشخاص العاطلين عن العمل او الذين انخفضت رواتبهم بدرجة أقل من الحد األدنى الحصول على دفعة

والباقية حسب المستوى السابق لقديمة ا Newstartيوستارت وهذا دفعة الن –العادية  JobSeekerالباحثين عن العمل 

كل اسبوعين للفرد األعزب وبدون أطفال )ذلك يتوقّف على الدخل والظروف العائلية (. كما أنهم  $ 565.70وتبلغ 

)وحتى  2020/ 31/03م ابتداء من $ المقدّمة من الحكومة والتي ستسلّ 750سيحصلون على الدفعة األولى البالغة 

 حسب ما يتسّجلون( .  13/04/2020

o شخاص ان يقدّموا إثبات صرفهم من العمل )شهادة الفصل من الوظيفة سيتوّجب على األEmployment 

Separation Certificate  . إن توفّرت ) 

o التي   إلدخارإنتظار األصول السائلة )جداول االتي كانت مدة أسبوع( لكن فترة تم التنازل عن فترة اإلنتظار العادية )و

$ او أكثر( ما زال  11,500أسبوعا ومدّخرات تصل الى  13وحتى $ 5,999واحد ومدخرات بقيمة تتراوح بين أسبوع 

 لدفعات . معموال به . وهذا يعني انه يتوّجب على الذين يملكون مدّخرات وفيرة اإلنتظار للحصول على ا

o  . كل إختبارات الممتلكات ما زالت تتطبق 

o ( 4مراجعة اإللتزامات المتبادلة . ) طلبات عمل في الشهر 

 2020/ 04/ 27وحتى  2020/ 04/ 14الفترة بين   •

o  750يطبّق كل ما ورد آنفا لكنك لن تستلم الدفعة األولى البالغة . $ 

   2020/ 27/04ما بعد  •

o  إضافة الى دفعة الباحثين عن العملJobSeeker كل أسبوعين  550وقيمتها  المكملة  هناك دفعة الكورونا فيروس  $

وة المرض، عالوة الشباب ، عالوة أألبوة، المستحقين . )ويستفيد من هذه الدفعة ايضا من يتلقّى عاليبدأ دفعها لجميع 

 أشهر. 6عالوة الشريك ، العالوة الخاصة وعالوة األسرة العاملة بالمزرعة( لمدة 

o  تصل  لمدةإثبات الفصل من العمل شهادة نتظار األصول السائلة ، واإلعفاء من إختبارات تقييم األصول، وفترة إسيتم

 دى فترات اإلنتظار هذه بإمكانه الدخول الى النظام واستخدامه . يقضي إحأشهر .  أي شخص  6 الى
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o  أشهر . 6أهلية خاصة للتعامل مع أصحاب المهن المنفردين والعاملين لحسابهم الخاص تبدأ لفترة 

o  المكملة فإنك لن تكون مؤّهال للحصول على الدفعة الثانية البالغة اذا كنت تستحق الحصول على دفعة الكورونا فيروس 

750  .$ 

o ( 4مراجعة اإللتزامات المتبادلة . ) طلبات عمل في الشهر 

 إخالء مسؤولية

راجع  صيلللمزيد من التفا.  03/2020/ 23هذه النشرة هي مجرد إرشادات عامة فقط وكانت صحيحة وقت اإلعداد: الساعة الواحدة ظهرا من يوم 

 المصادر الحكومية . 

 

 

 

 

 

 

 

 


