FARSI

کمک به شما برای شروع یک بیزینس کوچک جدید
اگر برای شروع بیزینس کوچک خودتان ایدهای دارید ،ممکن
است برای ( New Business Assistanceکمک به بیزینس
جدید)  NEISواجد شرایط باشید.
هر سال  8600جا در سراسر کشور وجود دارد که توسط  21تامین
کننده  NEISارائه میشود.

 New Business Assistanceچگونه میتواند کمک کند؟

 New Business Assistanceبا فراهم کردن موارد زیر میتواند
کمکتان کند:
•کارآموزی بیزینس کوچک معتبر
•مربیگری و پشتیبانی فردی توسط یک تامین کننده NEIS
در سال اول بیزینس  NEISشما.
•کمک درآمد تا  39هفته ( )NEIS Allowanceو کمک
هزینه اجاره ( NEIS Rental Assistanceتا  26هفته)
(اگر واجد شرایط باشید).
اگر پرداختیهای کمک درآمد بخصوصی را از
) Department of Human Services (DHSیا
) Department of Veterans’ Affairs (DVAدریافت میکنید،
ممکن است بتوانید انتخاب کنید که در طول شرکت در New
 Business Assistanceبه دریافت همان پرداختیها ادامه دهید.

آیا من واجد شرایط برای New Business Assistance
هستم؟

استحقاق شما شامل دو بخش است.
اول ،در صورتی میتوانید در  New Business Assistanceشرکت
کنید که:
•وقتی بیزینس کوچکتان را شروع میکنید حد اقل  18سال
داشته باشید
•کار کردنتان در استرالیا قانوناً ممنوع نباشد
•یک گردشگر خارجی که در تعطیالت در استرالیا کار میکند
یا دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل در استرالیا نباشید
•بتوانید تمام وقت در بیزینس جدید پیشنهادی تان کار کرده
و در دوره آموزشی ( NEISاگر مربوط باشد) نیز شرکت
کنید
•در سال گذشته در  NEISشرکت نکرده باشید
•ورشکسته نباشید.

* طرح تشویق کسب جدید

دوم ،تامین کننده  NEISایده بیزینس شما را ارزیابی خواهد کرد.
برای اینکه واجد شرایط باشد ،بیزینس شما:
•نمیتواند در حال حاضر بر مبنای تجاری در جریان باشد
•یک ساختار مستقل دارد
•قانونی است و میتواند در برابر بازرسی عمومی ایستادگی
کند
•تامین کننده  NEISشما آن را مناسب رشد و ترقی ارزیابی
کرده است
•فقط در استرالیا تاسیس و واقع شده و کار خواهد کرد
•ساختار آن طوری است که شما در مدتی که New
 Business Assistanceرا از  NEISدریافت میکنید سهم
کنترل کنندهای در بیزینس  NEISداشته و آن را حفظ
می کنید.
شرکت کردن در  New Business Assistancرقابتی است ،بنا بر این
تامین کنندگان  NEISنمیتوانند همه ارجاعات را بپذیرند ،حتی اگر
واجد شرایط باشید.

اطالعات بیشتری میخواهید؟

•به سایت  jobs.gov.au/neisبروید
•تامین کننده محلی  NEISخود را در صفحه Find a
 Providerدر سایت  jobactive.gov.auپیدا کنید
•با تامین کننده  jobactive، ParentsNextیا Disability
 Employment Servicesصحبت کنید یا به Employment
 Services Information Lineشماره  ^13 62 68تلفن
بزنید

آیا برای این برگه اطالعاتی به کمک نیاز دارید؟

اگر مترجم الزم دارید لطفاً به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی
( )TISشماره  ^131 450تلفن کنید و Employment Services
 Information Lineرا به شماره  ^13 62 68درخواست کنید.
اگر ناشنوا هستید یا اشکال شنوایی یا گفتار دارید ،میتوانید از
سرویس رله ملی استفاده کنید .برای آگاهی بیشتر از سایت
 www.relayservice.com.auدیدن کنید.

^ توجه داشته باشید که تلفن زدن به شماره های ‘ ’13از گوشیهای همراه مشمول هزینه است.

