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  .اليحتاج معظم الموظفون إلى القيام بأي شيء آخر JobKeeper. سيتلقى الموظفون إشعاراً من صاحب العمل بأنهم يتلقون دفعة 

  سيكون هناك التزامات اضافية على الموظفين في الظروف التالية: 

 .يجب على الموظفين الذين لديهم العديد من أصحاب العمل إخطار صاحب العمل الذي هو صاحب العمل األساسي •

 يجب على الموظفين الذين ليسوا مواطنين أستراليين إبالغ صاحب العمل بحالة التأشيرة الخاصة بهم، للسماح   •

  .لصاحب العمل بتحديد ما إذا كانوا موظفين مؤهلين

 Services يجب على الموظفين الذين يتلقون حالياً، أو تقدموا بطلبات للحصول على دفعة دعم الدخل، إخطار •

Australia بتغيير الظروف عبر اإلنترنت على my.gov.au أو عبر الهاتف. 

  للموظفين  JOBKEEPERمعلومات أساسية حول دفعة

، ستتمكن الشركات المتأثرة بفيروس كورونا من الحصول على إعانة األجور من الحكومة لمواصلة   JobKeeperبموجب دفعة

دوالر كل أسبوعين لكل موظف  1500دفع رواتب موظفيها. سيتمكن أصحاب العمل المتضررون من المطالبة بدفع مبلغ وقدره 

 .أشهر 6، لمدة أقصاها  2020رس ما 30مؤهل اعتباًرا من 

لصاحب العمل إذا كانوا  دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة. سيكون األمر متروًكا 1500سيتلقى الموظفون المؤهلون ما ال يقل عن 

 . JobKeeperيريد دفع معاش التقاعد على أي أجر إضافي مدفوع بسبب مدفوعات

ين، وحامل التأشيرة الدائمة ، وحامل تأشيرة فئة الحماية الخاصة ، وحامل تأشيرة يشمل الموظفون المؤهلون المواطنين األسترالي

سنوات أو أكثر، أو حامل تأشيرة فئة خاصة )الفئة الفرعية   10لمدة  بشكل مستمر في أسترالياوالمقيم فئة عدم الحماية الخاصة ، 

444) . 

 الموظفون االمتنحون عن العمل، سيكونون مؤهلين للحصول على دفعةالموظفون بدوام كامل ودوام جزئي ، بما في ذلك 

JobKeeper.  شهًرا على األقل ، فسيكون مؤهالً أيًضا  12حينما يكون الموظف قد عمل بشكل متقطع مع صاحب العمل لمدة

 . للدفعة

  .سيتمكن الموظفون من استالم هذه المدفوعات بعدة طرق مختلفة

دوالر أو أكثر من الدخل كل أسبوعين قبل الضريبة، فستستمر في تلقي دخلك المنتظم وفقًا  1500إذا كنت تتلقى عادة  •

  .جزًءا أو كاًل من دخلك JobKeeper لترتيبات مكان العمل السائدة. ستدعم مدفوعات

يدفع لك،  دوالر من الدخل كل أسبوعين قبل الضريبة ، يجب على صاحب العمل أن  1500إذا كنت تتلقى عادة أقل من  •

  .دوالر كل أسبوعين ، قبل الضريبة 1500كحد أدنى، 

  .دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة 1500إذا تم تنحيتك عن العمل ، يجب على صاحب العمل أن يدفع لك ما ال يقل عن  •

لمؤهل  ، وتوقفت عن العمل بعد ذلك ثم أعيد توظيفك من قبل نفس صاحب العمل ا 2020مارس  1إذا كنت قد عملت في  •

 .دوالًرا كل أسبوعين قبل الضريبة 1500، فستتلقى على األقل 

  

دفعة  JobKeeper معلومات للموظفي        -          
  

وس كورونا  استجابة اقتصادية لفي 
  

امات الموظف    الي  
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  موظف تم تنحيته و تقدم بطلب للحصول على دعم الدخل

النية  تعمل فيبي في السينما كموظفة دائمة بدوام كامل ، لكن تم تنحيتها بموجب قانون العمل العادل بدون أجر. سجلت فيبي

و  Coronavirus Supplement والدفعة االضافية لJobSeeker Payment لتلقي  Services Australia للمطالبة من

 دوالراً قبل الضريبة كل أسبوعين من 1124.50أطفال ، وستكون مؤهلة اجماالً للحصول على  وليس لديهافيبي عزباء ، 

.Services Australia  

لجميع الموظفين المؤهلين لمدة تصل إلى ستة أشهر.   JobKeeper للحصول على دفعةالتقدم بطلب  فيبي قرر صاحب عمل

دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة. مطلوب من صاحب عمل فيبي إبالغها بأنه قد تم  1500وهذا من شأنه أن يخول فيبي لتلقي 

   ترشيحها كموظف مؤهل لتلقي الدفعة .

، فعليها أن تخبر خدمات أستراليا بالتغيير في ظروفها. قد ال  Services Australia إذا اختارت فيبي تلقي دعم الدخل من خالل

  JobKeeper .نتيجة تلقي دفعة  Services Australia فيبي مؤهلة للحصول على دعم للدخل من تكون

  


