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پکیج خانوار
هدف پکیج خانوار دولت ،بهبود وضع درآمد خانواده هایی است که دارای فرزند میباشند و
درآمدشان کم یا متوسط است .تغییراتی از اول ماه جوالی اعمال شده است .بخشی ازاین تغییرات
بقرار زیر میباشد:
پرداخت انرژی زمستانی
پرداخت انرژی زمستانی جهت کمک به افراد مسن و سایر افراد که اعانه (بنفیت) دریافت میکنند اعمال میشود تا این افراد بتوانند خانه های خود را
درطول زمستان گرم کنند .از اول جوالی تا  29سپتامبر سال جاری ،مبلغ را خواهیم پرداخت  .از سال  2019نیز ،همه ساله از اول ماه می تا اول
ماه اکتبر ،پرداخت انجام خواهد شد .افراد مجرد مبلغ  20.46دالر در هفته و زوج ها و افراد دارای فرزند وابسته مبلغ  31.82دالر دریافت خواهند
نمود .تمامی افراد واجد شرایط این مبلغ را برای پرداخت هزینه انرژی زمستانی ،بصورت خودکار و اتوماتیک دریافت خواهند کرد.

بهترین آغاز
پرداخت بهترین آغاز که جدیدا جهت کمک به تمامی خانواده های نیوزیلند است که فرزندشان در تاریخ اول جوالی  2018متولد شده (یا قرار است
متولد شود) و یا از این تاریخ به بعد متولد خواهد شد .این خانواده ها تا زمانی که فرزندشان به سن یک سالگی برسد مبلغ  60دالر درهفته برای هر
فرزند دریافت خواهند کرد .خانواده های کم درآمد تا زمانی که فرزند سه ساله شود ،این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

مبلغ اعتبارات مالیاتی خانواده
مبلغ اعتبارات مالیاتی خانواده  Working for Families Family Tax Creditsاز اول ماه جوالی سال  2018افزایش یافت .نرخ برای فرزند
بزرگ خانواده  ،به مبلغ  113دالر و برای فرزندان دیگر به  91.25دالر در هفته رسید  .تغییر در مبلغ اعتبارات مالیاتی خانواده Family Tax
 Creditsبدین معناست که درآمد مردم افزایش خواهد یافت  .این افزایش درآمد ،ممکنست بر پرداختهای دیگرمردم از جمله پرداخت تکمیل کننده
هزینه محل زندگی  Accommodation Supplementو یا حمایت مالی موقت برای تامین هزینه های ضروری زندگی Temporary
 Additional Supportو یا اجاره بهایی که بر اساس درآمد شان محاسبه میشود  ،Income Related Rentتاثیر بگذارد.

اعانه (بنفیت) برای فرزند بی سرپرست یا یتیم
افرادی که فرزند بی سرپرست یا یتیم را تحت مراقبت دارند و برای آنها اعانه (بنفیت) دریافت میکنند ،اعانه (بنفیت) آنها افزایش یافت و برای هر
فرزندی که تحت مراقبت آنهاست کمک هزینه پوشاک جدید دریافت میکنند.

سایر اطالعات
تعداد بسیارمعدودی از خانواده ها بدلیل شرایط خاصی که دارند پول کمتری از طریق پکیج خانوار دریافت خواهند کرد .به این خانواده ها تا زمانی
که شرایطشان تغییر کند و یا تا یکسال ،کمک مالی موقتی پرداخت خواهیم کرد بنا براین مبلغی که از ما دریافت میکنند ،به همان میزان خواهد بود.
تمامی این تغییرات در پرداخت به مردم بصورت خودکار و اتوماتیک انجام خواهد شد.
این افزایش پرداخت کی انجام میشود
در ماه جوالی قسمتی از این پرداخت به عنوان اولین پرداخت انجام میشود .در پرداخت دوم ،کل مبلغ پرداخت خواهد شد .علت اینکه اولین پرداخت
در ماه جوالی ،کل مبلغ ن خواهد بود اینست که مردم برای هفته ای که جاری است پول دریافت میکنند (دو هفته برای مستمری بازنشستگان) و اول
ماه جوالی ،وسط هفته است.
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