
Essential Services Safety Reconnection Scheme – Punjabi

 ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੱਿਆ ਅਤ ੇਖਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇਖਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਨਵਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਖਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਲਈ ਖਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿਪ੍ਤਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।  

ਉਪ੍ਲਿਧ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਦੋ ਭਾਗਾਾਂ ਖਵੱਚ ਖਦਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਗ 'ਏ' ਅਤੇ ਭਾਗ 'ਿੀ'। 

ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਭਾਗ "ਏ" ਹੇਠਾਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ  

 $200 ਖਿਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਾਾਂਚਣ ਲਈ

 $200 ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਾਾਂਚਣ ਲਈ

 $200 ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਾਾਂਚਣ ਲਈ

 $200 ਸੀਵਰੇਿ/ਸੈਪ੍ਖਟਕ ਖਸਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਾਾਂਚਣ ਲਈ ।

ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਭਾਗ "ਿੀ" ਹੇਠਾਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

 $4200* ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇਰਕ,

ਇੂੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਖਨਰੀਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਿਾਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਿਾਾਂ ਿਾਅਦ ਖਵੱਚ ਮੁਰੂੰਮਤ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯਗੋਤਾ 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

• ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਖਦਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਹੋਵੇਗਾ 

• ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਸੂੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਣੋਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿੱਥੇ ਇਹ

ਅਨੁਦਾਨ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਿੂਤ ਦੇਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾ (ਖਿਵੇਂ ਰੇਟਸ ਨੋਖਟਸ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਿ)** 

• ਤੁਹਾਡੇ ਖਨਵਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਿਗ੍ਾ ਖਿਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਿੇਤਰ ਦੇ ਖਵਚ ਹ,ੈ

ਖਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹ ੈ

• ਅਨੁਦਾਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ

ਿੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਆਮਦਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਕੂੰਨੀ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ) ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਖਵਅਕਤੀਗਤ: $988 ($51,398 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਿੋੜਾ: $1,367 ($71,061 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਿਾਾਂ ਖਪ੍ਤਾ, ਇਕ ਿੱਚਾ: $1,368 ($71,110 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਿੋੜਾ, ਇਕ ਿੱਚਾ: $1,694 ($88,111 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)

(ਹਰ ਵਾਧੂ ਿੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ $327 ਿੋੜੋ, ਹਰ ਖਨਰਭਰ ਿਾਲਗ 

ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ $378 ਿੋੜੋ)  

ਅਪ੍ਲਾਈ ਖਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵ ੇ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖਿਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਖਮਊਨਟੀ  ਖਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 
www.communityrecovery.qld.gov.au  

ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਖਦਓ। 

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਖਕ ਇਸ ਖਲੂੰਕ/ਵੈਿਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਤੱਕ ਖਨੱਿੀ ਤੂੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖਿਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ 1800 173 349 ਤੇ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਖਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ 

ਿਾਾਂ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਖਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਿਾਓ, ਿੇਕਰ ਿੁੱਲ੍ਾ ਹ ੈਤਾਾਂ। 

ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਖਹੱਖਸਆਾਂ ਖਵੱਚ ਵੂੰਖਡਆ ਹੋਇਆ 

ਹ(ੈਇੂੰਸਪ੍ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਿਰਚੇ)। ਭੁਗਤਾਨ  

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੂੰ ਖਦਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਖਕਸੇ 

ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਵਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੌਖਸਖਸੂੰਗ ਆਖਫਸ ਦੁਆਰਾ ਖਮਲ 

ਿਾਵੇਗਾ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੈਂਕ ਿਾਤੇ ਖਵਚ ਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕ ਫੂੰਡ ਤਿਾਦਲੇ (EFT)

ਰਾਹੀਂ ਿਾਾਂ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੈੈੱਕ ਭੇਿ ਕੇ।

ਖਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਖਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 

ਖਿਨੈਕਾਰ ਖਵਭਾਗ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਾਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਖਵਭਾਗ ਨੂੂੰ ਖਸੱਧਾ ਖਿੱਲ ਭੇਿਦਾ ਹੈ।  

ਮੁਰੂੰਮਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ  ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ 

ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਵਭਾਗ ਨੂੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਰਖਚਆਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਖਕ ਇਸ ਤਕਾਵੀ ਿਾਰ ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰਪ੍ਤੀ ਤ ੇਕੂੰਮ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ 

ਹਵੋੇ। 

*ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਖਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

** ਿੇਕਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੂੰਮ ਹ ੋਿਾਣ ਤਾਾਂ ਖਵਭਾਗ ਦੇ 

ਅਖਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਦੱਸੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.qld.gov.au/communityrecovery 

ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇਿੋ ਿਾਾਂ 1800 173 349 ਨੂੰਿਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

