
Essential Services Hardship Assistance– Tagalog

Tulong sa Naghihirap para sa Mahahalagang Serbisyo 

Ang Essential Services Hardship Assistance ay 
makukuha bilang isang kontribusyon upang 
diretsong suportahan ang mga taong naapektuhan 
ng isang sakuna na hindi makatugon sa kagyat 
nilang mga pangangailangan, kung saan dumanas 
sila ng kawalan ng isa o higit pang mahahalagang 
serbisyo nang mahigit sa 5 araw, at dumaranas sila 
ng paghihirap. 

Makukuhang tulong 
Ang Essential Services Hardship Assistance ay 
nagbibigay ng $150 kada tao, hanggang $750 
para sa isang pamilyang may 5 katao o higit pa. 
Ang grant ay makukuha 7 araw makaraang 
maging aktibo ang grant sa iyong pook. 

Pagiging marapat  
Upang maging marapat, dapat ninyong 
matugunan ang lahat ng sumusunod  
na panukat: 

 ang inyong pangunahing lugar ng tirahan ay
nasa pook ng sakuna na may aktibong
tulong-pinansyal

 naapektuhan kayo nang diretso ng kawalan
ng isa o higit pang mahahalagang serbisyo
sa mahigit 5 araw bilang diretsong resulta ng
isang sakuna

 dumaranas kayo ng paghihirap

 ang Essential Services Hardship Assistance
ay makukuha para sa kawalan ng:
– Elektrisidad, kabilang ang ibang klaseng

suplay ng koryente, at ito ang tanging
pinagkukunan ng koryente sa inyong
propyedad.

– Gas, kabilang ang nakatangkeng gas,
kung ang pangunahing lugar ng tirahan ay
gumagamit ng gas lamang.  Kung may
konektadong elektrisidad, ang gas, sa
sarili lang nito, ay hindi marapat para sa
tulong.

– Tubig, kabilang ang mga tangke ng tubig
kung saan ang pangunahing lugar ng
tirahan ay umaasa sa tubig-tangke, kung
wala lamang ibang mapagkukunan ng
tubig.

– Sewerage (alkantarilya), kabilang ang mga
septic tank (tangke ng kubeta), kung ang
mga residente ay hindi makapanatili sa
kanilang pangunahing lugar ng tirahan

dahilan sa mga isyung pangkalusugan at 
pangkaligtasan. 

Hindi sinusuri ang kinikita para sa grant 
na ito. 

Paano mag-aaplay 
Kung naniniwala kayong natutugunan ninyo ang 
nasa itaas na mga panukat sa pagiging marapat at 
nangangailangan ng kagyat na tulong, mangyari 
lamang na mag-aplay   
online sa website ng Department of Communities 
(Kagawaran ng mga Komunidad) ng Pamahalaang 
Queensland sa 
www.communityrecovery.qld.gov.au  
Pansinin na ang link/website na ito ay hindi pa 
magagamit hanggat hindi nagiging aktibo ang 
Personal Hardship Assistance Scheme 
(Pamaraang Tulong sa Personal  
na Paghihirap). 
Kung hindi ninyo kayang mag-aplay sa online, 
pakitawagan ang Community Recovery Hotline sa 
1800 173 349 o bumisita sa isang Community 
Recovery Hub kung ito ay bukas. 

Kabayaran ng grant 
Kapag sariling nangungumpleto ng isang online na 
aplikasyon o may tulong ng kawani ng Community 
Recovery Hotline, magkakaroon ka ng 
pagkakataong pumili sa elektronikong paglilipat ng 
pondo (EFT) sa isang hinirang na bank account 
(mas gustong paraan), na mapoproseso sa 
itatakdang panahon ng inyong bangko, o maaari 
kayong pumunta sa isang Community Recovery 
Hub, at kolektahin ang isang may paunang-bayad 
na Recovery Credit Card na magagamit sa lahat ng 
tindahan na may pasilidad na EFTPOS at sa lahat 
ng ATM.  
Kung nais ninyong tingnan ang balanse ng isang 
Recovery Debit Card, makakapag-log-in kayo 
upang tingnan ang balanse ng inyong card sa 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH  

Dagdag pang impormasyon  
Tumawag sa Community Recovery Hotline sa 
1800 173 349 o bumisita sa  
www.qld.gov.au/communityrecovery

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

