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 New Business Assistanceبا NEIS

اگر برای شروع بیزینس کوچک خودتان ایدهای دارید ،ممکن
است برای ( New Business Assistanceکمک به بیزینس
جدید)  NEISواجد شرایط باشید.
 New Business Assistanceبا  NEISپشتیبانی انفرادی ارائه
میدهد تا کمکتان کند یک صاحب بیزینس خویش فرما بشوید.
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 جدید تا کمک کند ایده بیزینس به
اجرا در آید.
•کمک درآمد تا  39هفته (کمک هزینه  )NEISو کمک
هزینه اجاره  NEISتا  26هفته (اگر واجد شرایط باشید).

آیا من واجد شرایط برای New Business Assistance
هستم؟

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

چه ایدههای بیزینسی میتوانند کمک دریافت کنند؟

تامین کننده  NEISایده بیزینس شما را ارزیابی خواهد کرد تا مطمئن
شود که واجد شرایط استحقاق بیزینس میباشد.
این به این معنی است که بیزینس پیشنهادی 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 با  NEISدر
 New Business Assistanceشرکت میکنید سهم کنترل
کنندهای در بیزینس  NEISداشته و آن را حفظ می کنید.

چگونه میتوانم به New Business Assistance
دسترسی داشته باشم؟

شما میتوانید مستقیماً با یک تامین کننده  NEISدر منطقه خودتان
تماس بگیرید .لیست تامین کنندگان  NEISرا میتوانید در صفحه
 Find a Providerدر سایت  jobactive.gov.auبیابید.
متناوباً میتوانید با تامین کننده محلی  jobactive، ParentsNextیا
 Disability Employment Servicesتماس بگیرید و در باره اینکه آیا
 New Business Assistanceبرای شما مناسب است صحبت کنید.

کارآموزی NEIS

کارآموزی  NEISکمکتان میکند یک مدرک تحصیلی به دست بیاورید
که در سراسر کشور به رسمیت شناخته میشود .این کارآموزی یک
فعالیت تصویب شده  Centrelinkاست برای مدتی تا  13هفته.
یک تامین کننده  NEISشما را بسته به بیزینسی که برای آن برنامه
ریزی میکنید به یک دوره کارآموزی مناسب ارجاع خواهد کرد .این
دورهها عبارتند از:
•Certificate III in Micro-Business Operations
(گواهینامه سطح  3در عملیات بیزینس خیلی کوچک) ،یا
•( Certificate IV in New Small Businessگواهینامه
سطح  4در بیزینس کوچک جدید).
در طی دوره کارآموزی ،شما یک برنامه بیزینس تهیه خواهید کرد که
باید توسط تامین کننده شما تصویب شود.

مربیگری بیزینس و پشتیبانی

مربیگری بیزینس و پشتیبانی یک بخش ضروری New Business
 Assistanceبا  NEISاست .شما در طی سال اول اجرای بیزینس
جدیدتان مربیگری بیزینس دریافت خواهید کرد.
مربیان بیزینس افرادی با تجربه بیزینس هستند که در باره مسایل
سازمانی ،مالی و بازاریابی کمک و راهنمایی ارائه میدهند تا به شما
کمک کنند بیزینس تان را توسعه دهید.

کمک هزینه NEIS

اگر یک پرداختی کمک درآمد از اداره خدمات انسانی ( )DHSیا
) Department of Veterans’ Affairs (DVAدریافت میکنید،
ممکن است برای دریافت کمک هزینه  NEISدر حد اکثر  39هفته
اول کار بیزینس واجد شرایط باشید .این منوط به این است که
وظایفتان را تحت موافقتنامه شرکت کننده  NEISانجام دهید.
کمک هزینه  NEISمعادل کمک هزینه  Newstartبرای افراد مجرد
 22ساله یا بیشتر و بدون فرزند میباشد و هر دو هفته یکبار ،بعد از
پایان مدت پرداخت میشود.
بیزینس جدیدتان باید فعالیت اصلی تمام وقتتان باشد .شما میتوانید
از منابع خارج از بیزینس جدیدتان درآمد داشته باشید (مثالً از سرمایه
گذاریها یا کار دیگر) .اگر درآمد اضافی شما در یک سه ماهه مالی
بیشتر از دو برابر نرخ پایه کمک هزینه  NEISباشد ،ممکن است روی
مبلغ کمک هزینه  NEISشما تاثیر بگذارد.
اگر کمک درآمدهای بخصوصی را از  DHSیا  DVAدریافت میکنید
ممکن است بتوانید انتخاب کنید که در طول شرکت در New
 Business Assistanceبا  NEISبه دریافت همان پرداختیها ادامه
دهید.

کمک هزینه اجاره NEIS

ممکن است شما برای دریافت کمک هزینه اجاره  NEISنیز واجد
شرایط باشید .این یک پرداختی ثابت برای مدت  26هفته از تاریخی
که اولین کمک  NEISرا دریافت میکنید میباشد.
برای اینکه واجد شرایط کمک هزینه اجاره  NEISباشید باید پیش از
شروع به دریافت کمک هزینه  NEISدر حال دریافت کمک هزینه
اجاره از  DHSیا  DVAبوده باشید.

وظایف من هنگام شرکت در New Business
 Assistanceبا  NEISچیستند؟

شما ملزم هستید که:
•کارآموزی  NEISرا انجام دهید
•بیزنیس جدیدتان را طبق برنامه بیزینس تان اداره کنید و
•تمام شرایط  NEIS Participant Agreementخود را
رعایت کنید.
اگر بخواهید طرز اجرای بیزینستان (مثل محل یاساعات کار آن) را
عوض کنید ،باید قبل از هر اقدامی در باره آن تغییرات با تامین کننده
 NEISتان صحبت کنید.
در صورتیکه بدون تصویب تغییری درترتیبات اجرای بیزینس تان
بدهید ممکن است پرداختیهای کمک هزینه  NEISشما (اگر مربوط
باشد) معلق شود و  /یا ممکن است  Participant Agreementشما
پایان یابد.

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.

