
 

Arabic - Essential Services Hardship Assistance 

 

 منحة الخدمات األساسیة الضروریة -المعونة الفوریة إزاء المصاعب 
منحة الخدمات األساسیة  -إن المعونة الفوریة إزاء المصاعب 

الضروریة متوافرة كمساھمة لدعم الناس المتضررین بشكل 
مباشر جراء كارثة وذلك لتلبیة إحتیاجاتھم الفوریة إزاء تعرضھم 

لفقدان واحدة أو أكثر من الخدمات األساسیة الضروریة لخمسة  
 أیام أو أكثر ویعانون من الصعوبات.

 المعونة المتاحـة 
منحة الخدمات األساسیة  -تقدم المعونة الفوریة إزاء المصاعب 

 750دوالًرا للشخص وحتى  150الضروریة مبلغًا قد یصل إلى 
أشخاص أو أكثر. وتتوافر المنحة لسبعة  5دوالًرا لعائلة مؤلفة من 

 أیام من تاریخ فتحھا في منطقتك.

 اآلھلیة
 یجب أن تكون مستوفیًا لكل الشروط اآلتیة كي تكون مؤھالً:

یجب أن یكون مكان إقامتك األساسي ضمن منطقة الكارثة   ☐
 نظام المعونات المالیةالخاضعة لتفعیل 

قد تأثرت بشكل مباشر جراء فقدان واحدة أو أكثر من   ☐
الخدمات األساسیة الضروریة لخمسة أیام كنتیجة مباشرة لوقوع 

 كارثة مؤھلة للمعونة حسب األنظمة
 أنك تعاني من المصاعب  ☐

منحة الخدمات األساسیة  -إن المعونة الفوریة إزاء المصاعب 
 فر إزاء فقدان: الضروریة ستتوا

-    
الكھرباء، تشمل كل أشكال تزوید الطاقة وھي المصدر الوحید 

 للطاقة في عقارك. 

-    
الغاز، ویشمل أسطوانات الغاز إذا كان مسكنك الرئیس یستعمل 

الغاز فقط. وإذا كانت الكھرباء موصولة فإن الغاز لوحده لن  
 یؤھلك للحصول على المعونة.

-    
خزانات المیاه حیث یعتمد المسكن الرئیس على میاه المیاه، تشمل 

 الخزانات لكن فقط حیث ال تتوافر بدائل لتزوید المیاه.

-    
الصرف الصحي، یشمل خزانات تجمیع الصرف الصحي ولكن  

 سكان اإلقامة في مسكنھم الرئیسي فقط إذا تعذَّر على ال

 نظًرا لوجود مشاكل تتعلق بالصحة والسالمة. 

 ال تخضع لفحص الممتلكات. ھذه المنحة

 كیف تتقدم بالطلب

إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط اآلھلیة المذكورة أعاله، الرجاء  
أن تتقدم بطلبك عبر اإلنترنت من خالل موقع الشبكة اإللكتروني 

 التابع لدائرة المجتمعات في حكومة كوینزلند 
www.communityrecovery.qld.gov.au 

ى أن ھذا الرابط على موقع الشبكة ال یمكن الرجاء اإلنتباه إل
الوصول إلیھ إالَّ بعد تفعیل مشروع المساعدة إزاء المصاعب 

 الشخصیة. 

وإن لم تكن لدیك القدرة على التقدُّم بطلبك عبر اإلنترنت، الرجاء 
 1800اإلتصال ھاتفیًا بالخط الساخن لإلغاثة الُمجتمعیة على الرقم  

173 349. 

 دفع المنحة
حین تقوم بتعبئة استمارة الطلب عبر اإلنترنت إما شخصیًا أو 

تاح لك بمساعدة أحد موظفي الخط الساخن لإلغاثة الُمجتمعیة، ستُ 
) EFTحینئذ الفرصة إلختیار إما أن یتم تحویل المبلغ إلكترونیًا (

إلى حسابك المصرفي الذي ذكرتھ لنا (األسلوب الُمفضَّل) حیث 
تتم المعاملة وفق أطر زمنیة تم إرساؤھا من قِبَل المؤسسة 

المصرفیة التي إخترتھا، أو الحضور شخصیًا إلى مركز اإلغاثة 
دة برصید ُمسبق  الُمجتمعیة وإستالم بطاقة إغاثة مصرفیة مزوَّ

دة بخدمة  الدفع والتي یمكنك استعمالھا لدى كافة المتاجر المزوَّ
EFTPOS  وكافة الصرافات اآللیةATM  وإذا رغبت في .

دة  التحقُّق من رصیدك المتبقي في بطاقة اإلغاثة المصرفیة المزوَّ
من رصید برصید فیمكنك الدخول إلى الموقع اآلتي للتحقُّق 

 بطاقتك 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH 

 المزید من المعلومات
أو  349 173 1800إتصل بالخط الساخن لإلغاثة الُمجتمعیة على 

 www.qld.gov.au/communityrecoveryقُم بزیارة الموقع 

  


