TURKISH

Yeni bir küçük işletme başlatmanız için yardım
Kendi küçük işletmenizi başlatma konusunda bir
fikriniz varsa, NEIS’ten New Business Assistance
(Yeni İşletme Yardımı) almaya hakkınız olabilir.

İkinci olarak, NEIS sağlayıcınız işletme fikrinizi
değerlendirecektir. Uygun olmak için işletmenizin:
•

halihazırda ticari temelde çalışıyor olmaması

Her yıl, 21 NEIS sağlayıcısı tarafından ulusal çapta
teslim edilen 8,600 yer mevcuttur.

•

bağımsız bir yapıya sahip olması

•

yasal olması ve kamu denetiminde başarılı
olabilmesi

New Business Assistance nasıl yardımcı
olabilir?

•

NEIS sağlayıcınız tarafından, ticari anlamda
yaşayabilir olarak değerlendirilmiş olması

•

sadece Avustralya’da kurulmuş, yerleşmiş ve
çalışıyor olması

•

NEIS ile New Business Assistance alırken NEIS
işletmesini kontrol edebilecek oranda hisseye
sahip olabileceğiniz ve bunu koruyabileceğiniz
şekilde yapılandırılmış olması gerekir.

New Business Assistance şunları sağlayarak size
yardımcı olabilir:
•

resmen tanınan küçük işletme eğitimi

•

NEIS İşletmenizin ilk yılında bir NEIS sağlayıcısı
tarafından kişisel işletme rehberliği ve destek

•

39 haftaya kadar gelir desteği (NEIS Allowance)
ve (hakkınız varsa, 26 haftaya kadar) NEIS
Rental Assistance.

Belirli Department of Human Services (DHS) veya
Department of Veterans’ Affairs (DVA) gelir desteği
ödemeleri alıyorsanız, New Business Assistance’a
katılırken bu ödemeleri almayı sürdürmeniz
mümkün olabilir.

New Business Assistance almaya hakkım var mı?
Alabilmeniz için şu iki bölümdeki koşullara uygun
olmanız gerekir.
Önce, şu koşullara sahipseniz, New Business
Assistance’a katılabilirsiniz:
•

yeni işletmenizi başlatırken en az 18
yaşındaysanız

•

Avustralya’da çalışmanız kanunen
yasaklanmamışsa

•

çalışma tatilinde olan bir yurtdışı ziyaretçisi
veya Avustralya’da eğitim gören bir yurtdışı
öğrencisi değilseniz

•

(sizin için geçerliyse) NEIS Eğitimine katılmaya
ve önerilen yeni İşinizde tam-gün olarak
çalışmaya müsaitseniz

•

bir önceki yıl NEIS’e katılmamışsanız

•

iflas etmiş olan ibra edilmemiş bir kişi
değilseniz.

*Yeni Girişim Teşvik Programı

New Business Assistance’a katılmak rekabetçidir,
böylece, uygun olsanız bile NEIS sağlayıcıları tüm
yönlendirmeleri kabul edemeyebilir.

Daha fazla bilgi istiyor musunuz?
•

jobs.gov.au/neis sitesine girin

•

jobactive.gov.au sitesindeki Find a Provider
sayfasında yerel NEIS sağlayıcınızı bulun

•

jobactive, ParentsNext or Disability
Employment Services sağlayıcınızla konuşun
veya 13 62 68^ numaralı telefondan
Employment Services Information Line’ı arayın.

Bu bilgilendirme belgesi için yardıma
ihtiyacınız var mı?
Bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450^
numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni
(TIS) arayın ve 13 62 68^ numaralı telefondan
Employment Services Information Line’ı isteyin.
Sağırsanız veya işitme ve konuşma engelliliğiniz
varsa, Ulusal İletişim Servisi’ni kullanabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için www.relayservice.com.au sitesini
ziyaret edin.

^ ‘13’lü numaralara cep telefonlarından yapılan aramaların ücretli olduğuna dikkat edin.

