
Essential Services Hardship Assistance Grant – Punjabi

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵੇਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾ੍ਾਂਟ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ ਸਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਿੱਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਪਸਰਸਸਿਤੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤੁਰਤੰ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਜਿੱਿ ੇ

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ।  

ਉਪਲਿਧ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ $150 ਪ੍ਤੀ ਸਵਅਕਤੀ, 5 ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਜੀਆਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ $750 ਤਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਦਾਨ 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਅਦ 7 ਸਦਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ 

ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ 

ਯਗੋਤਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਸਨਵਾਸ ਅਸਿਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਪਤਾ ਖੇਤਰ

ਸਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਸਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਜਾਾਂ ਇਕ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀ 

ਕਿੱਟੀ ਹੋਵੇ 

 ਤੰਗੀ ਪੀੜਤ ਹਵੋੇ

 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਵਾਸਤੇ

ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇਗਾ:

– ਸਿਜਲੀ, ਸਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਕਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਜੇਕਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ।

– ਗੈਸ, ਇਸ ਸਵਿੱਚ ਗੈਸ ਿੋਤਲ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਿੱਖ

ਸਨਵਾਸ ਸਿਾਨ ਸਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੈਸ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਜਲੀ ਦਾ

ਕੁਨੈਕਸਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਿਰ ਗੈਸ ਇਕਿੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

– ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਜਿੱਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਸਰਹਾਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ

ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹਵੋੇ, ਸਸਰਿ ਸਜਿੱਿੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਦਲਵਾਾਂ ਸਰੋਤ

ਉਪਲਿਧ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸਗਆ ਹੋਵੇ।

– ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਪਸਟਕ ਟੈਂਕ ਸਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਸਖਆ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਰਸਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਿ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪਲਾਈ ਸਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਸਮਊਨਟੀ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 
www.communityrecovery.qld.gov.au  

ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦਓ। 

ਸਿਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਸਕ ਇਸ ਸਲੰਕ/ਵੈਿਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਸਨਿੱਜੀ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਿਪਾ 

ਕਰਕੇ 1800 173 349 ਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਾਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਖੁਿੱਲ੍ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ। 

ਗਾ੍ਾਂਟ (ਅਨੁਦਾਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸਟਾਿ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲੇਗਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਪਤ 

ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤੇ ਸਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਾਸਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਤਿਦੀਲ (EFT) ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ (ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਢੰਗ ਹ)ੈ, ਜਾਾਂ ਸਕਸੇ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ 

ਸਰਕਵਰੀ ਡੈਸਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਜਹੇ ਸਰਟੇਲਰਾਾਂ ਤੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ EFTPOS ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ATMs ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਵਰੀ ਡੈਸਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਿਕਾਇਆ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 

sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH ਤੇ 

ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.qld.gov.au/communityrecovery 

ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਾਂ 1800 173 349 ਨੰਿਰ ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ। 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
https://sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

