
COVID-19   :  التعليم في مرحلة  رزمة خدمات

     و المساعدة في الرعاية الطفولة المبكرة  
، تهدف إلى  و المساعدة في الرعاية  في مرحلة الطفولة المبكرة لتعليما لخدمات جديدة زمةرأعلنت الحكومة األسترالية عن   

األساسيين  املينمتاحة للعوتستمر في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية دعم الخدمات لتبقى مفتوحة لضمان جودة التعليم 

.المحروميناألقل حظاً و واألطفال واألسر  

أسبوعية مباشرةً إلى خدمات التعليم والرعاية في مرحلة   دفوعاتم، سيتم دفع  2020أبريل  6اعتباًرا من يوم االثنين 

التعليم في مرحلة خدمات حتاج توإعانة رعاية الطفل اإلضافية. ال  (CCS) الطفولة المبكرة بدالً من إعانة رعاية الطفل

سيتم دفعها تلقائيًا. لن يتم تحصيل فى التقدم بطلب للحصول على المدفوعات، الطفولة المبكرة وخدمات رعاية الطفل إل

 هذه الفترة.  رسوم من العائالت خالل

، استنادًا إلى  منهما  قلاألالحالي،  سقف سعر الساعةفي المائة من إيرادات رسوم الخدمات أو   50الدفعات على  ستندت

 .حكومة األستراليةمن ال JobKeeper مدفوعات. واألهم من ذلك، أن هذا اإلجراء سيكمل 2020مارس  2أسبوعين قبل 

 أن:  مقابل تلقي الدفعات، يتعين على الخدماتفي 

 .بناًء على نصيحة الصحة العامة أو ألسباب أخرى تتعلق بالصحة والسالمةاال اذا أغلقت  حةمفتو تبقى •

 .الفجوةرسوم أو  دفع رسوم من جيبهم الخاص و يشمل ذلكعدم فرض رسوم على العائالت، تضمن  •

ً و المستضعفيناألساسيين واألطفال  املينلرعاية للعاإعطاء أولوية  •  .واألطفال المسجلين سابقًا األقل حظا

 .االستمرار في تسجيل حضور األطفال •

    األخرى بما في ذلك إطار الجودة الوطني وشروط الموافقة األخرىالخدمة االمتثال لجميع التزامات مزود  •

 .ذات الصلة بموجب قانون مساعدة األسرة      

العائالت مسجلة،  ببقاءمن الرعاية إلعادة التسجيل.  اً رأخرجت أطفالها مؤخع األسر التي يتشجأن تقوم الخدمات بمن المهم 

حتى تتدفق اإلعانات مرة أخرى كالمعتاد بمجرد توقف  CCS)ضافية )االتلقي اعانة رعاية الطفل بأهلية سيحتفظون 

 .المدفوعات األسبوعية الجديدة

  ، COVID-19عن رسوم الفجوة لألسر بسبب تأثير نازلتت، يمكن للخدمات أن 2020أبريل  5باإلضافة إلى ذلك وحتى 

باإلضافة إلى  هي و،  2020مارس  23حتى الى الوراء األطفال غائبون عن الرعاية. يمكن أن يعود ذلك أن حيث 

بناء  باالغالقتم توجيهها  اذاالتغييرات التي تم اإلعالن عنها بالفعل والتي تسمح للخدمات بالتنازل عن رسوم الفجوة لألسر 

 .على نصيحة الصحة العامة

 عن الصحة والحالة حوليجب على خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تبحث عن معلومات 

COVID-19  كما تتوفر 1800 020 080على الرقم  24/7لفيروس كورونا  ةالوطني ةمعلومات الصحاالتصال بخط .

 Department of Education, Skills and معلومات إضافية من موقع وزارة التعليم والمهارات والتوظيف

.Employment website 
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