
Essential Household Contents Grant – Punjabi

ਜ਼ਰਰੂੀ ਘਰਲੂੇ ਸਮਗੱਰੀ ਅਨੁਦਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ 

ਬੀਮਾ ਰਹਹਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਅਨੁਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਜ,ੇ ਹਲਨਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੁੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਹਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਹਕਸੇ ਹਬਪਤਾ ਹਵੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈਆਾਂ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਨੁਕਸਾਲ ਪੁੱਹਜਆ ਹੋਵੇ। 

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਇਕ ਬਾਲਗ ਲਈ $1765 ਅਤੇ ਜੋੜੇ/ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ 

$5300 ਤੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਯਗੋਤਾ 

ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੁੰਡਾਾਂ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

 ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਬਪਤਾ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਰਹਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ 

(ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਨਾਗਹਰਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)

 ਬੀਮਾ ਰਹਹਤ ਹੋਵੋ ਜਾਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੁੰ

ਤਬਦੀਲ ਜਾਾਂ ਮੁਰੁੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ 

 ਆਮਦਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ (ਹੇਠਾਾਂ ਹਦਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਧੀਨ  ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਮਦਨ ਪਰੀਹਖਆ  (ਤੁਸੀਂ ਹਕੁੰਨ੍ਾਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ) 

ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਟ੍ੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ) ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਹਵਅਕਤੀਗਤ: $988 ($51,398 ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਜੋੜਾ: $1,367 ($71,061 ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਾਂ ਹਪਤਾ, ਇਕ ਬੱਚਾ: $1,368 ($71,110 ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

• ਜੋੜਾ, ਇਕ ਬੱਚਾ: $1,694 ($88,111 ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

(ਹਰ ਵਾਧੂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ $327 ਜੋੜੋ, ਹਰ ਹਨਰਭਰ ਬਾਲਗ 

ਲਈ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ $378 ਜੋੜੋ)  

ਅਪਲਾਈ ਹਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਿਪਾ 

ਕਰਕੇ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਮਊਨਟ੍ੀ ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 
www.communityrecovery.qld.gov.au  

ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਦਓ। 

ਹਿਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਕ ਇਸ ਹਲੁੰਕ/ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਨੱਜੀ ਤੁੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹਿਪਾ 

ਕਰਕੇ 1800 173 349 ਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟ੍ੀ ਹਰਕਵਰੀ ਹੌਟ੍ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ 

ਜਾਾਂ ਕਹਮਊਹਨਟ੍ੀ ਹਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਾ ਹੈ। 

ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਭਾਹਵਤ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਦਾਨ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਢੁੰਗਾਾਂ ਹਵਚੋਂ 

ਹਕਸੇ ਇਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਵਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਹਨਕ ਫੁੰਡ ਤਬਾਦਲੇ

ਰਾਹੀਂ (EFT) ਜਾਾਂ 

• ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰੋਸੈਹਸੁੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਤੇ

ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੈੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

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

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ ਜਾਾਂ 1800 173 349 ਨੁੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

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

