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العائالتمخصصات 
يوليو 2018

تهدف مخصصات العائالت التي تقدمها الحكومة إلى األسر ذات األطفال من ذوات الدخل 
 1 منذ تاريختغييرات ال شرع العمل بهذهالمنخفض والمتوسط إلى تحسين دخل تلك األسر. 

 .تفاصيلالفيما يلي بعض ويوليو. 

 دفعة كهرباء الشتاء
على تدفئة منازلهم خالل فصل الشتاء.  سنباشر بدفعها  من الضمان االجتماعي لمساعدة كبار السن والمنتفعينهي  دفعة كهرباء الشتاء

على فصاعًدا. سيحصل األشخاص العزاب  2019أكتوبر من عام  1مايو إلى  1سبتمبر من هذا العام ومن  29يوليو إلى  1ابتداءاً من 
دوالرا. سيحصل كل شخص  31.82، وسيحصل المتزوجون أو األشخاص الذين لديهم أطفال معالين على  دوالر في األسبوع 20.46

 مؤهل على دفعة كهرباء الشتاء تلقائيا. 

  أفضل بداية
أو بعده.   2018يوليو  1جديدة لمساعدة جميع العائالت النيوزلندية من ذوي األطفال حديثي الوالدة (أو القريبة والدتهم) في  أفضل بدايةدفعة 

دوالرا في األسبوع لكل طفل حتى يبلغ العام من العمر أو حتى يبلغ عمره ثالث سنوات لعوائل الدخل المنخفض.  60إذ ستحصل العائالت على 

  ئل الضريبية لألسر العاملةمرتجعات العوا
دوالر في  113.00، سيزداد المعدل للطفل األكبر إلى 2018يوليو  1ابتداءاً من  مرتجعات العوائل الضريبية لألسر العاملة تمت زيادة

 دوالر في األسبوع.  91.25، وسوف يزداد المعدل لألطفال اآلخرين إلى  األسبوع

وهذا قد يؤثر على مدفوعاتهم األخرى مثل معونة السكن أو يزداد.   سوفالتغيير في مرتجعات العوائل الضريبية يعني أن دخل األشخاص 
  الدعم اإلضافي المؤقت أو اإليجار المتعلق بالدخل.

 أليتام أو األطفال المشردينامعونة 
على زيادة في المعونة المقدمة لألطفال الذين تحت رعايتهم، و  األطفال المشردينأليتام أو ا معونة الحاصلين علىسوف يحصل األشخاص 

 على بدل مالبس جديد لكل طفل في كنفهم. 

 معلومات أخرى
عدد قليل جًدا من األسر قد يحصلوا على مبلغ أقل من المعونة خالل مخصصات العائالت بسبب ظروفها الخاصة.  سندفع لهم حينها مبلًغا 

سيتم إجراء جميع هذه التغييرات  انتقالية، لذا سيظل المبلغ الحاصلين عليه منا كما هو حتى تتغير ظروفهم أو لمدة تصل إلى عام.كمساعدة 
 تلقائًيا.  لألشخاصعلى الدفعات المقدمة 

متى يتم دفع الزيادة
وذلك ألن األشخاص يحصلون على دفعاتهم لألسبوع  بأكمله.الدفعة األولى في شهر يوليو هي دفعة جزئية. والدفعة الثانية ستكون المبلغ 

يوليو يدخل ضمن هذه الدفعة، فلن يحصل األشخاص على  1الذي انتهى للتو (أو أسبوعين لمنتسبي صندوق التقاعد النيوزلندي). وحيث أن 
 المبلغ بالكامل في الدفعة األولى من شهر يوليو.
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