HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ YARRA TÀI TRỢ GÓI TRỢ GIÚP CHO CÁC DOANH
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Thứ Hai 06 tháng Tư, năm 2020
Ngày hôm nay, Hội đồng Thành phố Yarra đã loan báo cấp một khoản trợ giúp tài chánh trị giá
7.460.00 đô-la cho các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trong thời gian xảy ra đại dịch COVID19 và hồi phục sau đó.
Gói Trợ giúp Cộng đồng và Kinh tế COVID-19 của Thành phố Yarra sẽ cung cấp những trợ giúp tức
thời cho các cư dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nơi làm việc bị buộc phải đóng
cửa. Ngoài ra nó cũng bảo đảm những trợ giúp liên tục cho các cộng đồng sáng tạo và thể thao của
Thành phố Yarra, và quảng bá cho phúc lợi cộng đồng trong những ngày tháng đầy thử thách sắp tới.
Thị trưởng Thành phố Yarra, Misha Coleman đã nói rằng “Với gói trợ giúp này, thành phố sẽ cung
cấp những hỗ trợ đáng kể trực tiếp đến cho cộng đồng của chúng ta qua những trợ giúp tài chánh
ngay tức khắc và những dịch vụ để giảm bớt sự cô lập xã hội. Những biện pháp với thời hạn trung
bình sẽ giúp cho cộng đồng hồi sinh một khi chúng ta bước vào giai đoạn phục hồi. Chúng tôi cũng
cam kết tích cực trợ giúp cho các lãnh vực nghệ thuật , văn hoá và giải trí rất được ưa chuộng của
thành phố để giúp chúng có thể tồn tại.”
Trong thời gian 15 tháng tới, gói trợ giúp cộng đồng và kinh tế sẽ cung cấp một ngân khoản
7.460.000 đô-la trợ giúp trực tiếp qua các tặng khoản, cấp khoản và hủy bỏ lệ phí cũng như cung cấp
các dịch vụ trợ giúp.
Cũng theo Thị trưởng Coleman thì: “Chúng tôi không muốn tạo thêm các gánh nặng cho doanh
nghiệp, các tổ chức cộng đồng và các hộ gia đình, vì vậy việc hủy bỏ lệ phí và tái chuyển hướng
những cấp khoản hiện tại là cách thức thực tiễn nhất mà thành phố Yarra có thể giúp đỡ được.”
Gói trợ giúp cũng mang đến nhiều chọn lựa cho việc trả tiền lệ phí nóc gia của Thành phố (rates) cả
đối với các cơ sở thương mại hay cư dân đang gặp khó khăn về tài chánh.
Bên cạnh đó, tất cả những khoản tiền lời đối với kế hoạch trả tiền lệ phí nóc gia có liên quan đến
dịch bệnh COVID-19 cũng đều sẽ được hoãn từ tháng Ba năm 2020 đến tháng Sáu năm 2021. Trong
trường hợp bị khó khăn về tài chánh, việc trả tiền lệ phí nóc gia có thể được hoãn lại trong cùng thời
kỳ này mà không phải chịu tiền lời.
Theo Thị trưởng Coleman thì: “Đây là một cách mà chúng tôi có thể giúp đỡ cho những người trong
cộng đồng đang thực sự gặp khó khăn về tài chánh. Nếu quý vị nghĩ rằng mình đang gặp khó khăn
trong việc trả tiền lệ phí nóc gia của Thành phố, xin gọi cho chúng tôi để thảo luận về tình trạng của
quý vị,”
“Việc đầu tư của chúng ta sẽ bổ sung cho những ngân khoản tài trợ và dịch vụ của các chính phủ
Liên bang và Tiểu bang và nhằm mục đích giúp cho các cư dân và các doanh vụ giải toả các áp lực mà
những gói trợ giúp khác đã không đáp ứng được.
“Trong những tháng sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với cộng đồng của chúng ta để
tìm hiểu các nhu cầu của họ, theo dõi các tác động của gói trợ giúp này và thích nghi những trợ giúp
của chúng ta theo nhu cầu. Chúng ta sẽ phải linh động trong thời gian từ 3 đến 18 tháng tới khi mà
bức tranh thực sự của những tác động của dịch bệnh COVID-19 dần dần lộ ra.
“Tôi muốn công nhận và cảm ơn cộng đồng người dân ở Yarra – trong đó có nhiều các nhân viên của
chúng tôi - về sự kiên nhẫn và sức mạnh mà họ đã chứng tỏ được đến ngày hôm nay. Chúng ta còn

một con đường dài trước mắt, và những sáng kiến do cộng đồng đề ra mà tôi nhìn thấy hằng ngày
mang lại cho tôi niềm tin vào thành phố Yarra trong những tháng ngày sắp tới.” Thị trưởng Coleman
nói.
Hội đồng Thành phố cũng cam kết giúp đỡ để ổn định nền kinh tế địa phương trong giai đoạn hồi
phục lâu dài của Yarra. Sẽ có những chiến dịch để trợ giúp việc mua sắm ở địa phương và khi có thể
được, đưa mọi người trở lại với các khu vực bán lẻ và nhà hàng khách sạn của Yarra.
Trong những tuần sắp tới sẽ có thêm thông tin gửi đến mọi người.

Những đặc điểm của Gói Trợ giúp Cộng đồng và Kinh tế của Thành phố Yarra trong thời
gian dịch bệnh COVID-19.
•

Nhiều chọn lựa cho việc đóng tiền lệ phí nóc gia của Thành phố cho cả các cơ sở thương mại
và người dân đang gặp khó khăn về tài chánh.

Trợ giúp cho các doanh nghiệp
•
•
•

Hoàn lại lệ phí giấy phép và môn bài của một số doanh nghiệp trong sáu tháng.
Tài trợ phục hồi để trợ giúp cho những khu vực bán lẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Danh bạ trực tuyến để quảng bá cho những doanh nghiệp nào còn mở cửa hay có các chào
hàng trực tuyến mới.

Trợ giúp cho những hộ gia đình gặp khó khăn về tài chánh
•

•
•
•

Quỹ Trợ giúp Cộng đồng Khẩn cấp giúp đỡ cho các cá nhân, doanh nghiệp và những nhóm
gặp khó khăn nhưng không đủ tiêu chuẩn để được hưởng các trợ giúp của chính phủ Liên
bang hay Tiểu bang.
Tặng khoản cho Quỹ Cộng đồng Nội thành Phía Bắc COVID-19 để trợ giúp khẩn cấp.
Thêm nhiều dịch vụ giao bữa ăn đến nhà cho những người không thể đi chợ hay đang bị khó
khăn về tài chánh nghiêm trọng.
Tem phiếu thực phẩm cho những gia đình túng quẫn và những người vô gia cư.

Tài trợ cho các lãnh vực sáng tạo, văn hoá và giải trí.
•
•

Cấp khoản cho các nghệ nhân, các tổ chức sáng tạo và các địa điểm nhạc sống để thích nghi,
sáng tạo và triển khai hoạt động trong thời gian bị cách ly con người này.
Hủy bỏ sáu tháng tiền thuê cho những người thuê nhà sáng tạo các cơ sở của Hội đồng
Thành phố.

