TURKISH

NEIS ile New Business Assistance
Kendi küçük işletmenizi başlatma konusunda bir
fikriniz varsa, NEIS’ten New Business Assistance
(Yeni İşletme Yardımı) almaya hakkınız olabilir.
NEIS ile New Business Assistance, kendi hesabına
çalışan bir işletme sahibi olmanıza yardımcı olmak için
kişisel destek sağlar.
Her yıl, 21 NEIS sağlayıcısı tarafından ulusal çapta teslim
edilen 8,600 yer mevcuttur.

New Business Assistance nasıl yardımcı
olur?
New Business Assistance şunları sağlayarak size
yardımcı olabilir:
•

resmen tanınan küçük işletme eğitimi

•

yeni işletmenizin ilk yılında, işletme düşüncenizi
uygulamaya koymak için bir NEIS sağlayıcısı
tarafından kişisel rehberlik ve destek

•

39 haftaya kadar gelir desteği (NEIS Allowance)
ve (hakkınız varsa) (26 haftaya kadar) NEIS Kira
Yardımı.

New Business Assistance almaya hakkım
var mı?
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 ve ibra edilmemiş bir kişi değilseniz.
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Ne gibi işletme fikirleri yardım alabilir?
NEIS sağlayıcınız, işletme uygunluğu ölçütlerini
yerine getirdiğinden emin olmak için işletme fikrinizi
değerlendirecektir.
Bu, önerilen işletmenizin şu koşulları taşıyor olması
gerektiği anlamını taşır:
•

halihazırda ticari temelde çalışıyor olmaması

•

bağımsız bir yapıya sahip olması

•

yasal olması ve kamu denetiminde başarılı
olabilmesi

•

NEIS sağlayıcınız tarafından, ticari anlamda
yaşayabilir olarak değerlendirilmiş olması

•

sadece Avustralya’da kurulmuş, yerleşmiş ve
çalışıyor olması

•

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

New Business Assistance’a nasıl erişirim?
Bölgenizdeki bir NEIS sağlayıcısı ile doğrudan
görüşebilirsiniz. NEIS sağlayıcılarının bir listesini
jobactive.gov.au sitesindeki Bir Sağlayıcı Bulun
sayfasında bulabilirsiniz.
Veya, New Business Assistance’ın sizin için doğru olup
olmadığını görüşmek için yerel jobactive, ParentsNext
veya Disability Employment Services sağlayıcısı ile
ilişkiye geçebilirsiniz.

NEIS eğitimi
NEIS eğitimi, ulusal çapta tanınmış bir nitelik
kazanmanıza yardımcı olur. Bu, Centrelink tarafından
onaylanmış, 13 haftalık bir etkinliktir.
Bir NEIS sağlayıcısı, sizi, planladığınız işi temel alan
uygun bir eğitime havale edecektir. Bunlar, şunlardır:
•

Certificate III in Micro-Business Operations
(Mikro İşletme İcraatlarında Sertifika III), veya

•

Certificate IV in New Small Business (Yeni Küçük
İşletmede Sertifika IV).

Eğitim sırasında, sağlayıcınız tarafından onaylanması
gereken bir İşletme Planı geliştireceksiniz.

İşletme rehberliği ve desteği
İşletme rehberliği ve desteği, NEIS ile New Business
Assistance’ın bir ana parçasıdır. Yeni işletmenizi
çaıştırdığınız ilk yılda işletme rehberliği alacaksınız.
İşletme rehberleri, işletmenizi geliştirmeniz için
örgütsel, mâlî ve pazarlama konuları hakkında yardım
ve tavsiye sağlayan, işletme deneyimine sahip kişilerdir.

NEIS Ödeneği
Department of Human Services (DHS) veya Department
of Veterans’ Affairs’den (DVA) gelir desteği ödemesi
alıyorsanız, işletmeyi yürütmenin ilk 39 haftasında
NEIS Ödeneği almaya hakkınız olabilir. Bu, NEIS Katılım
Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine
getirmenize bağlıdır.
NEIS Ödeneği, bekar, 22 yaşında veya daha büyük,
çocuksuz kişilere ödenen Newstart ödeneği kadardır.
Her iki hafta sonunda ödenir.
Yeni işletmeniz, başlıca, tam-gün etkinliğiniz olmalıdır.
Yeni işletmenizin dışında (yatırımlar veya başka işler gibi
şeylerden) gelir elde edebilirsiniz. Dış geliriniz, belirli bir
üç aylık mâlî dönemin NEIS Ödeneğinin temel oranının
iki mislinden fazlaysa, bu, NEIS Ödeneğinizin tutarını
etkileyebilir.
Belirli DHS veya DVA gelir desteği ödemeleri alıyorsanız,
NEIS ile New Business Assistance’a katılırken bunları
almayı sürdürmeyi seçebilirsiniz.

NEIS Kira Yardımı
Ayrıca NEIS Kira Yardımı almaya da hakkınız olabilir. Bu,
NEIS Yardımı’nı aldığınız ilk tarihten itibaren 26 haftalık
bir süre için sabit miktarda bir ödemedir.
NEIS Kira Yardımı’na hak kazanmak için, NEIS Ödemesi
almaya başlamadan önce DHS veya DVA kira yardımı
alıyor olmanız gerekir.

NEIS ile New Business Assistance’a
katılırken yükümlülüklerim nelerdir?
Şunları yerine getirmeniz gerekir:
•

NEIS eğitimi almak

•

Yeni işletmenizi İşletme Planınız’a göre yürütmek
ve

•

NEIS Participant Agreement’ınızın tüm
koşullarına uymak.

İşletmenizin yürütüldüğü şekli (örneğin yürütüldüğü
yer veya saatler) değiştirmek isterseniz, harekete
geçmeden önce bu değişiklikleri NEIS sağlayıcınızla
görüşmeniz gerekir.
Onay almadan işletmenizin yürütme düzenlemelerinde
değişiklikler yaparsanız, NEIS Ödeneğiniz (geçerli ise)
kesilebilir ve/veya NEIS Participant Agreement’ınıza son
verilebilir.

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 trelefondan 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.

