ความสนับสนุนส่ วนบุคคล
ความ
สนับสนุนที่
จัดให้
คืออะไร?
เงินช่ วยภัย
พิบัติ
COVID-19

เงินช่วยคนงานที่ไม่สามารถทางานมีรายได้
เนื่องจากการล็อคดาวน์ COVID-19 สาหรับ
คนงานที่ไม่เคยได้รับเงินช่วย มีการจ่ายเงินสอง
ระบบขึ้นอยูก่ บั ชัว่ โมงทางานที่ขาดไป (ตามวันที่
และสถานที่ในคอลัมน์ถดั ไป):
l $325/$375/$450 ถ้าขาดการทางาน 8 - 20
ชัว่ โมงต่อหนึ่งสัปดาห์ หรื อหนึ่งวันเต็มของ
ชัว่ โมงทางานตามปกติ
l $500/$600/$750 ถ้าขาดการทางานมากกว่า
20 ชัว่ โมงต่อหนึ่งสัปดาห์
l ผูท
้ ี่รับเงินช่วยรายได้และขาดงานมากกว่าแปด
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จะได้รับเงินช่วยพิเศษยาม
วิบตั ิอีก $200 ต่อสัปดาห์

คุม้ ครองจากการถูกไล่ที่ในฐานะเป็ นผูเ้ ช่า หาก
ความ
ช่ วยเหลือใน ขาดรายได้ 25% หรื อมากกว่าเนื่องจากล็อคดาวน์
การเช่ าบ้ าน การผ่อนผันภาษีที่ดิน หรื อให้ทุนแก่เจ้าของบ้านผู้
ลดค่าเช่า แก่ผเู ้ ช่าที่ได้รับผลกระทบจากล็อค
ดาวน์

ล็อคดาวน์ ช่วงไหนที่ครอบคลุม?
จานวนเงินที่ระบุคือการจ่ายเงินให้แก่คนงานผูข้ าดงาน
8-20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์/ หรื อมากกว่า 20 ชัว่ โมงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
สาหรับผูอ้ ยูใ่ นเขต inner-Sydney*
1 กรกฎาคม- 14 กรกฎาคม 2021: $325/$500 ต่อสัปดาห์
15 กรกฎาคม- 4 สิ งหาคม 2021: $375/$600 ต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ 5 สิ งหาคม 2021: $450/$750 ต่อสัปดาห์
สาหรับผูอ้ ยูใ่ นเขตอื่นของ Greater Sydney**
4 กรกฎาคม-17กรกฎาคม 2021: $325/$500 ต่อสัปดาห์
18 กรกฎาคม-7 สิ งหาคม 2021: $375/$600 ต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ 8 สิ งหาคม 2021: $450/$750 ต่อสัปดาห์
สาหรับเขตอื่น ๆ ของ NSW:
18 กรกฎาคม-7 สิ งหาคม 2021: $375/$600 ต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ 8 สิ งหาคม 2021: $450/$750 ต่อสัปดาห์
ผูท้ ี่กาลังได้รับเงินสนับสนุนรายได้อยูแ่ ล้วอาจได้รับเงิน
ช่วยอีก $200 ต่อสัปดาห์

หาข้ อมูลเพิม่ เติม จะสมัครได้
จะได้ ความ
อย่ างไร?
สนับเสนุนมื่อไร? ได้ ท่ไี หน?
จะได้รับทุนเป็ นราย ดูได้ที่ Services สมัครที่นี่
สัปดาห์หลังยืน่ ใบ
Australia website
การยืน่ ขอสาหรับ
สมัครการแสดงความ
สัปดาห์ของวันที่ 1
จานง
กรกฎาคม ปิ ดวันที่ 28
กรกฎาคม 2021 และ
รายสัปดาห์หลัง
จากนั้นตัวอย่างเช่น
การยืน่ สาหรับสัปดาห์
ของวันที่ 8 กรกฎาคม
ปิ ดวันที่ 4 สิ งหาคม
2021 และต่อๆไป

เจ้าของที่ดินผูล้ ดค่าเช่าให้แก่ผเู ้ ช่าที่ได้รับการ
เจ้าของบ้านจะได้รับ
กระทบกระเทือนจาก COVID-19 ระหว่าง 1
ทุนภายใน 14 วันหลัง
กรกฎาคมและ 31 ธันวาคม 2021 จะได้การผ่อนผัน ยืน่ ใบสมัคร
ภาษีที่ดินถึง 100% ของภาษีที่ดินปี 2021 เจ้าของที่ดิน
ผูไ้ ม่ตอ้ งเสี ยภาษีที่ดินสามารถยืน่ ขอทุนได้มากถึง
$1500 ต่อผูเ้ ช่าแต่ละราย

*ผูท้ ี่อาศัยหรื อคนงานอยูใ่ นเขตเทศบาลของ City of Sydney, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside หรื อ Woollahra
รวมทั้งเขต Blue Mountains, Central Coast, Wollongong และ Shellharbour
ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่

NSW Fair Trading

แจ้งแก่เจ้าของบ้านและ
แนะนาให้เขาติดต่อ
NSW Fair Trading
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ความสนับสนุนแก่ ธุรกิจขนาดเล็ก (รวมถึงผู้ค้ารายเดียว) และ
องค์ กรไม่ แสวงผลกาไรขนาดเล็ก
เพื่อได้รับสิ ทธิ์ธุรกิจหรื อองค์กรของคุณต้องมีธุรกิจหมุนเวียนเป็ นจานวนระหว่าง $30,000 และ $75,000 ต่อปี
และรายได้ของคุณลดลงประมาณ 30% หรื อมากกว่า

ความสนับสนุน
ที่จัดให้

คืออะไร?

ทุน COVID-19
เงินทุนรายปั กษ์จานวน $1,500
2021
ธุรกิจขนาดเล็ก

ช่ วยการเช่ าสถานที่

จะได้ รับความ จะหาข้ อมูล
เพิม่ เติมได้ ที่
การล็อคดาวน์ ช่วงไหนที่ สนับสนุน
เมื่อไร?
ไหน?
ครอบคลุมถึง?
จากการเริ่ มต้นล็อคดาวน์

เจ้าของสถานที่ไม่สามารถขับไล่ผเู ้ ช่า ความสนับสนุนนี้จะ
ทาการขายปลีกหรื อธุรกิจการค้าโดย ครอบคลุมตลอดช่วงเวลา
ล็อคดาวน์
ไม่มีการไกล่เกลี่ย
การผ่อนผันภาษีที่ดิน หรื อให้ทุนแก่ จะผ่อนผันภาษีที่ดินให้แก่
เจ้าของที่ดินผูล้ ดค่าเช่าให้ผู ้
เจ้าของสถานที่ผลู ้ ดค่าเช่าให้ผเู ้ ช่าที่
ที่ได้รับผลจาก COVID-19
ได้รับผลกระทบจากล็อคดาวน์ ถึง
ระหว่าง 1 กรกฎาคมและ 31
100% ของภาษีที่ดินในปี 2021
ธันวาคม 2021

การจ่ายเงินเริ่ ม
ปลายเดือน
กรกฎาคม 2021

Service NSW

ติดต่อ Small
Business
Commissioner

จะสมัครได้ อย่ างไร?
สมัครทุน COVID-19 ธุรกิจขนาด
เล็ก 2021 ได้ที่นี่
หากคุณเป็ นผูค้ า้ รายเดียว คุณไม่มี
สิ ทธิ์ ขอทั้งทุน COVID-19 ธุรกิจ
ขนาดเล็ก 2021 และเงินช่วยภัยพิบตั ิ
COVID-19 ปี 2021
คุณไม่อาจรับทุน COVID-19 ธุรกิจ
ขนาดเล็ก 2021 และเงินช่วยภัยพิบตั ิ
จากรัฐบาลกลางทั้งสองอย่างได้
สมัคร mediation
support here

หรื อบริ การไกล่
เกลี่ย

ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่
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ความสนับสนุนแก่ ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลาง
(รวมถึงผู้ค้ารายเดียว) และองค์ กรไม่ แสวงผลกาไรขนาดเล็ก
ธุรกิจหรื อองค์กรของคุณต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเป็ นจานวนมากกว่า $75,000 หรื อรายได้ลดลงประมาณ
30% หรื อมากกว่าในช่วงเวลาล็อคดาวน์

ความสนับสนุนที่
จัดให้
คืออะไร?

จะได้ รับความ
การล็อคดาวน์ ช่วงไหนที่ สนับสนุน
จะหาข้ อมูลเพิม่ เติม
ครอบคลุมถึง?
เมื่อไร?
ได้ ที่ไหน?
จะสมัครได้ อย่ างไร?

ทุนธุรกิจ

สามสัปดาห์แรกของการ
ล็อคดาวน์

การจ่ายเงินให้ผทู ้ ี่
สมัครขอทุนได้
เริ่ มแล้ว

Service NSW

สมัครทุนธุรกิจ COVID-19 ปี
2021 ได้ที่นี่

ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2021

การจ่ายเงินให้ผทู ้ ี่
สมัครขอทุนได้
เริ่ มแล้ว

Service NSW

เปิ ดรับสมัครที่

COVID-19

ปี 2021

JobSaver

ทุนครั้งเดียวจานวน $7,500
ถึง $15,000 ขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่ตกต่าของธุรกิจ
ของคุณ
จ่าย 40% ของเงินรายได้ประจาสัปดาห์ก่อน
COVID ตั้งแต่จานวน $1,500 ถึง $100,000 ต่อ
สัปดาห์ (จ่ายเป็ นรายปั กษ์) $1,000 ต่อสัปดาห์
สาหรับธุรกิจที่ไม่จา้ งคนงาน

Service NSW Website

Service NSW กาลังจัดการความ
เปลี่ยนแปลงที่มีเพื่อให้แน่ใจว่า
ธุรกิจใหม่ที่มีสิทธิ์ จะสามารถขอ
ทุนได้อย่างรวดเร็ ว

ช่ วยภาษีเงินเดือน • ลดภาษีเงินเดือนในปี ปี การเงิน 2022 ลง 25% ตลอดช่วงระยะเวลา

Revenue NSW

ช่ วยการเช่ าบ้ าน

ติดต่อสานักงาน

ยืน่ ขอ mediation

Small Business
Commissioner

support here

• สาหรับธุรกิจที่มีสิทธิ์ การชาระภาษีเงินเดือน
เลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2021
• สาหรับทุกธุรกิจแผนการชาระคืนภาษีเงินได้
ปลอดดอกเบี้ย 12 เดือน
เจ้าของสถานที่ไม่สามารถขับไล่ผเู ้ ช่าขายปลีก
หรื อธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีการ
ไกล่เกลี่ย
การผ่อนผันภาษีที่ดิน หรื อให้ทุนแก่เจ้าของ
สถานที่ผลู ้ ดค่าเช่าให้ผเู ้ ช่าที่ได้รับผลกระทบจาก
ล็อคดาวน์ ถึง 100% ของภาษีที่ดินในปี 2021

ล็อคดาวน์

ความสนับสนุนนี้จะช่วย
ตลอดช่วงระยะเวลาล็อค
ดาวน์

เพื่อขอบริ การไกล่เกลี่ย

ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่
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ความสนับสนุนอย่ างเจาะจงแก่ กจิ การอุตสาหกรรม

ความ
สนับสนุน
ที่จัดให้

จะได้ รับความ
การล็อคดาวน์ ช่วงไหนที่ สนับสนุน
หาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ จะสมัครได้
ครอบคลุมถึง?
ไหน?
อย่ างไร?
เมื่อไร?

คืออะไร?

สนับสนุน
แผนกศิลปะ
สร้ างสรรค์

การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับองค์กรไม่แสวงผล ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2021
กาไร โรงละครเชิงธุรกิจและสถานที่แสดงดนตรี เชิง
ธุรกิจ เพื่อช่วยในเรื่ องต้นทุนในการผลิตในปัจจุบนั

ภายใน 3
สัปดาห์หลัง
การสมัคร

สนับสนุนผู้
จัดบริการที่พกั

ให้แก่ผจู ้ ดั บริ การที่สามารถแสดงหลักฐานการงดเช่า 26 มิถุนายน 2021 ถึง 11
ห้องระหว่างระยะเวลาที่โรงเรี ยนปิ ดเทอม:
กรกฎาคม 2021 เท่านั้น
• $2,000 สาหรับการสู ญเสี ยค่าเช่ามากถืงคืนละ
10 ห้อง
• $5,000 สาหรับมากกว่าคืนละ 11 ห้อง

ผูจ้ ดั บริ การที่พกั
ควรขอทุนธุรกิจ
COVID-19 ก่อน

Create NSW

Service NSW

ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่

องค์กรจะสามารถ
สมัครผ่าน Create
NSW website วันที่
23 กรกฎาคม 2021
Service NSW
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