
  المزيد من المعلومات

  خدمات المجلس؟
بمشاركة المعلومات عبر قنوات التواصل سنقوم أيضاً 

االجتماعي وموقعنا اإللكتروني 
www.moreland.vic.gov.au/covid19  

إن صحة وسالمة مجتمعنا من أسمى أولوياتنا وسنقوم 
  بموافاتكم بكل المستجدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2020أبريل/نيسان  1المعلومات صحيحة كما في 
  

  

  كيف يمكنني الحصول على المساعدة المالية؟
صفحة تسديد رسوم يمكنك تقديم طلب عبر اإلنترنت من خالل زيارة 
كنك أيضاً مناقشة . يمالمجلس البلدي المتأخرة وصفحة ترتيبات الدفع

خدمات اإليرادات الخيارات المتاحة لك عن طريق االتصال بوحدة 
  .9240 1111على الرقم 

 المالية للضائقة Morelandسياسة مجلس مدينة يمكن االطالع على 
  اإللكتروني. موقعنا على COVID-19 بخصوص

  ما هي الفترة التي تنطبق عليها السياسة؟
 30حتى  2020مارس/آذار  16سيتم تعليق الفوائد اعتباراً من 

  وقت كاٍف لسداد الديون بدون فوائد.إلتاحة  2021يونيو/حزيران 

إذا لم يتمكن دافع الرسوم من الدخول في خطة سداد، فسيقوم مجلس 
 COVID-19مورالند بتأجيل الدين خالل فترة جائحة كورونا 

 2020مارس/آذار  16وسيقوم بتعليق الفائدة على هذا الدين من 
  .2021يونيو/حزيران  30حتى 

، سيتم 2021يوليو/تموز  1ن حتى في حالة استمرار وجود أي دي
  تطبيق سياسة إدارة مديونيات المجالس (بما في ذلك الضائقة المالية).

  

  

)، قمنا بوضع COVID-19لدعم مجتمعنا خالل جائحة كورونا (
، والتي تهدف إلى COVID-19سياسة الضائقة المالية بخصوص 

الذين  توفير دعم متعلق برسوم المجلس البلدي لألفراد والشركات
  تأثروا مالياً.

  المساعدة المتوفرة؟ما نوع 
  دافعو رسوم المجلس البلدي الذين تأثروا مالياً بجائحة كورونا 

)COVID-19:يمكنهم (  

 ة لسداد رسوم المجلس البلدي من أجل تخفيض الديون وضع خط
 16المستحقة بعد الوباء. وسيتم تعليق الفائدة اعتباراً من 

  .2021يونيو/حزيران  30حتى  2020مارس/آذار 

  30تأجيل سداد رسوم المجلس البلدي وتعليق الفائدة حتى 
لكي يتمكن األشخاص الذين ال يستطيعون  2021يونيو/حزيران 

  الدخول في خطة سداد من تسديد ديونهم الحقاً.

  الحصول على إعفاء مؤقت من تحصيل رسوم المجلس البلدي
  .COVID-19المتأخرة خالل فترة جائحة كورونا 

  َمن ُهم المؤهلون للدعم؟
جميع دافعي رسوم المجلس البلدي، بما في ذلك األفراد والشركات، 

  لية بسبب جائحة كورونا الذين يعانون من صعوبات ما
COVID-19.  

بالنسبة لدافعي رسوم المجلس البلدي الذين لم يتأثروا مالياً بجائحة 
 في (بما الديون إلدارة الحالية، فإن سياستنا COVID-19كورونا 

ال تزال سارية. مساعدة الضائقة المالية في  المالية) الصعوبات ذلك
وم المجلس بشأن هذه السياسة متاحة فقط للسكان الذين يدفعون رس

  مساكنهم األساسية.

الحصول على دعم بخصوص رسوم 
المجلس البلدي أثناء جائحة كورونا 

)COVID-19(  


