دفعة معونة العامل في ظل فيروس
(19ـcoronavirus )COVID

تقديم الدعم المالي لعمال والية فكتوريا الذين هم قيد العزل الذاتي أو الحجر
تقدِّم دائرة ( The Department of Health and Human Services (DHHSدفعة مالية لمرة واحدة قدرها  ١٥٠٠دوالر
إعتبارا من  ٢٠حزيران/يونيو،
تهدف إلى توفير الدعم المالي للعمال في فكتوريا الذين تم توجيههم من ِّق َبل دائرة DHHS
ً
بالعزل الذاتي أو الحجر في المنزل إما ألنه قد تم تشخيصهم بفيروس (19ـ coronavirus )COVIDأو ألنهم مخالطين ُمقربين
لحالة مؤكدة من الفيروس.
إن دُفعة معونة العامل إزاء 19ـ COVIDهي إقرار بأن متطلبات العزل الذاتي أو الحجر في المنزل قد تُسبِّب عبئًا ماليًا لبعض
األشخاص والعائالت الذين سيكونون بدون مدخول أثناء هذه الفترة.
ُسهل عل ى الناس التقيُّد بتوجيهات البقاء في المنزل.
إن تقديم الدعم المالي سيُساعد على التخفيف من هذه الوطأة وال ِّشدَّة مما ي ِّ

من هو مؤهل للحصول على دُفعة معونة العامل إزاء 19ـCOVID؟
إن المؤهلين لهذه الدُفعة ،يجب أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا  coronavirusأو أن يكونوا ُمخالطين مقربين لشخص لديه
هذا الفيروس و قد تم توجيههم من قِّبَل دائرة  DHHSبالعزل الذاتي أو الحجر في المنزل وأن يكونوا:
☐ قد بلغوا  ١٧سنة من العمر وما فوق
☐ مقيمين حاليًا في فكتوريا (يشمل من بحوزته تأشيرة الحماية المؤقتة وتأشيرة العمل المؤقتة من فئتي  ٤٥٧و.(٤٨٢
☐ ُملتزمين في عمل مستمر ومن ال ُمحتمل أن يكونوا قد عملوا خالل فترة الحجر الذاتي أو المنزلي وهم غير قادرين
اآلن على العمل نتيجة متطلبات العزل الذاتي أو الحجر في المنزل.
☐ العمال الذين ال يحصلون على أي دخل أو أجر أو معونة صيانة الراتب من مكان عملهم نتيجة لعدم القدرة على العمل
خالل فترة الحجر الذاتي أو الحجر في المنزل.
☐ العمال الذين استنفدوا كل مستحقاتهم من إجازات مرضية بما فيها بدل اإلجازات الخاصة بزمن الجائحة.
☐ ال يحصلون على دُفعة عالوة  ،JobKeeperأو غير مؤهلين للحصول عليها أو على أي نوع آخر من أشكال الدعم من
الحكومة األوسترالية.
يشمل العمال الذين يعملون في أعمال دائمة ،والمياومين بدوام متقطع غير دائم ،وعمال الدوام الجزئي ،والعمل بموجب عقد
لمدة ُمحدَّدة ،والعمال الذين يعملون لحسابهم في مصالحهم الخاصة.

كيف لي أنا أو لشخص يعمل عندي التقدُّم بطلب لدُفعة معونة العامل إزاء 19ـCOVID؟
صل وتقفي أثر ُمخالطي الحاالت لدى دائرة  DHHSبإجراء إتصال مباشر مع كل حاالت فيروس كورونا
يقوم فريق التوا ُ
(19ـ coronavirus )COVIDالمؤكدة ومع مخالطيهم ال ُمقربين .وسيتم إجراء تقييم اإلحتياجات لهذه الدُفعة عبر الهاتف.
هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على هذه الدُفعة.
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