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 تعهدات کارکنان

  (JobKeeper Payment)   آنها پرداختی کارجو مبنی بر اینکه خواهند کرد، از کارفرمای خود دریافت  طالعیهیک ا کارکنان

 الزم نیست کاری انجام دهند. کارکناندریافت می کنند. اکثر 

 در شرایط زیر تعهدات اضافی خواهند داشت. کارکنان

 که کارفرمای اصلی آنها است، اطالع دهند. ییی که دارای چندین کارفرما هستند باید به کارفرماکارکنان• 

اطالع دهند تا به کارفرما اجازه دهند  شانخود به کارفرمای یویزا وضعیت در موردباید  یستنداسترالیا ن شهروندی که کارکنان• 

 یا خیر. هستندیک کارمند واجد شرایط  آنهامشخص کند که آیا 

در  خدمات استرالیا به باید، داده اند  درخواستبرای آن یا  می کنندی که در حال حاضر کمک هزینه درآمد دریافت کارکنان• 

  اطالع دهند. یا تلفنی  my.gov.auمورد تغییر شرایط خود به صورت آنالین در 

 

 برای کارکنان ی کارجوپرداخت هدف از 

به   پرداخت قادر خواهند بود برای ادامه  کوروناویروس قرار گرفته اند، تحت تأثیر  که کسب و کارهایی، ی کارجوتحت پرداخت

ماه می توانند  6تا حداکثر  2020مارس  30به یارانه دستمزد دولت دسترسی پیدا کنند. کارفرمایان متضرر از ، خود کارکنان

 برای هر کارمند واجد شرایط را داشته باشند.در هر دو هفته درخواست پرداخت هزار و پانصد دالر 

فرما بستگی دارد کاربه . این خواهند کرد دریافت تقبل از پرداخت مالیاهفته  دو دالر در هر 1500واجد شرایط حداقل  کارکنان

 بپردازد. بازنشستگی، ی کارجوها یهرگونه دستمزد اضافی به دلیل پرداخت برایکه بخواهد 

دارنده ویزا با رده ویژه غیر ، یویژه محافظت ردهدارنده ویزا با ، دارنده ویزای دائم، واجد شرایط شامل شهروند استرالیا کارکنان

ویژه  ردهیک دارنده ویزای یا ، سال یا بیشتر به طور مداوم در استرالیا اقامت داشته است 10که به مدت  یمحافظت

 .هستند (444)زیرمجموعه 

جایی که یک در هستند. ی کار جو واجد شرایط پرداخت، کنار گذاشته شده کارکناناز جمله ، تمام وقت و پاره وقت کارکنان

 نیز واجد شرایط پرداخت می باشد.، کارفرمای خود بوده است استخدامماه قبل  12حداقل برای گاه به گاه بطور کارمند 

 .ی خواهند بودقادر به دریافت این پرداختمختلف  به شیوه های کارکنان

، رایج در محل کار مقرراتطبق ، دریافت می کنید ،قبل از پرداخت مالیاتدالر یا بیشتر  1500معموالً هر دو هفته شما • اگر 

 . خواهد دادبخشی یا کل درآمد شما یارانه به  کارجوهای ی همچنان درآمد منظم خود را دریافت خواهید کرد. پرداخت

دالر برای   1500، کارفرمای شما باید حداقل، هفته قبل از مالیات دریافت می کنیددو دالر در هر  1500• اگر معموالً کمتر از 

 به شما پرداخت کند.، بل از مالیاتهر دو هفته ق

 به شما پرداخت کند.، قبل از مالیات، هفته دو دالر در هر 1500 کارفرمای شما باید حداقل، کنار گذاشته شده ایدشما • اگر 

ی دوباره توسط همان کارفرمابعد و  شدهمتوقف  تانمتعاقباً اشتغال ، شده ایدبه کار مشغول  2020مارس  1• اگر در تاریخ 

 هفته دریافت خواهید کرد. دو دالر در هر 1500حداقل ، حداقل قبل از پرداخت مالیات، واجد شرایط استخدام شده اید

  

  

 اطالعاتی برای کارکنان –پرداختی کارجو 
  

 پاسخ اقتصادی به کورونا ویروس 
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 است و درخواست کمک درآمد کرده است کنار گذاشته شدهکارمندی که 

 کنار گذاشته شدهکار عادالنه و بدون حقوق  قانوناما او تحت ، در سینما به عنوان یک کارمند دائم تمام وقت کار می کند فیبی

اعالم کرده خدمات استرالیا را به  کوروناویروسو مکمل  کارجو یدسترسی به پرداخت ش برای درخواستقصد فیبیاست. 

از خدمات استرالیا  دو هفتهدالر در هر  1،124.50و در مجموع واجد شرایط دریافت  ندارد فرزندی، مجرد است فیبی. است

 مالیات است. پرداخت قبل از

واجد شرایط خود درخواست  کارکنانبرای همه  ی کارجوتصمیم گرفته است تا حداکثر شش ماه برای پرداخت فیبیکارفرمای 

که  بگویدموظف است به وی  فیبی. کارفرمای را خواهد داد مالیاتپرداخت هفته قبل از  دو دالر در هر 1500 فیبی. این به دهد

 شده است. معرفی یپرداختاین به عنوان کارمند واجد شرایط برای دریافت او 

خدمات استرالیا در مورد تغییر به باید ، دریافت کندخدمات استرالیا کمک هزینه درآمد را از طریق  کند که انتخاب فیبیاگر 

از خدمات  کمک هزینه درآمد دیگر ممکن است واجد شرایط  پرداختی کارجو، فیبی. در نتیجه دریافت اطالع دهدشرایط خود 

 استرالیا نباشد.

 

   


