
Support Financial Assistance – Punjabi

ਉਪਲਬਧ ਸਹਿਯਗੋ ਅਤ ੇਹ ਿੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕ ੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਹਬਪਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਹ ਤ ਿੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਿੈ। 

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ, ਹਿ ੇਂ ਹਕ ਮਸ਼ ਰਾ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਪ ਰਣ ਦਾਨ, ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਰੇਫਰਲ ਹਦਿੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਕਹਮਊਹਨਟੀ, ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਹਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਿਿਤਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਹ ਭਾਗ ਰਾਿੀਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ੀ ਹ ਿੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿ ੈਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਿਾਲੀ 

ਕਰਨ ਹ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਿ ਿੁੂੰਦੇ ਿਨ। 

ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਤੂੰਗੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਇਿ ਅਨੁਦਾਨ ਤੁਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਿਾਾਂ ਲਈ ਿੈ ਹਿ ੇਂ ਹਕ ਭੋਿਨ, ਕਿੱਪੜੇ, ਦੁਆਈਆਾਂ ਿਾਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਰਿਾਇਸ਼। ਭੁਗਤਾਨ $$180 ਪਰਤੀ ਹ ਅਕਤੀ ਿਾਾਂ $5 ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਿੀਆਾਂ  ਾਲੇ ਪਹਰ ਾਰ ਲਈ $900 ਤਕ ਦੇ ਿੁੂੰਦੇ ਿਨ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ ੇਾ ਤੂੰਗੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਇਿ ਅਨੁਦਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਹ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿ ੈਹਿਿੜੇ 5 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹਦਨਾਾਂ ਲਈ ਹਸਿੱਧੇ ਇਕ ਿਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪਰਭਾਹ ਤ ਿੋਏ 

ਿਨ ਅਤੇ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਹਬਿਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਿਾਾਂ ਸੀ ਰੇਿ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਿੋਣ ਦੇ ਅਸਮਰਿੱਥ 

ਿੁੂੰਦੇ ਿਨ। ਪਰਤੀ ਹ ਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ $150 ਿਾਾਂ 5 ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿੀਆਾਂ ਦੇ ਪਹਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ $$750 ਿਨ।    

ਜ਼ਰ ਰੀ ਘਰਲੇ  ਸਮਿੱਗਰੀ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ 

ਇਿ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ  ਾਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਮੁਰੂੰਮਤ ਲਈ ਿਾਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਘਰੇਲ  ਸਮਿੱਗਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਿੀਂ 

ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਿਾਾਂ ਿੋ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਿੱਥ ਿੁੂੰਦੇ ਿਨ।  ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਤੀ ਹ ਅਕਤੀ $1765 ਿਾਾਂ ਿੋੜੇ ਿਾਾਂ ਪਹਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ $5300 ਤਿੱਕ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ। 

ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਸਿਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ   

ਇਿ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਅਨੁਦਾਨ ਯੋਗ ਬੀਮਾ-ਰਹਿਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਹਕਸੇ  ੀ ਹਬਪਤਾ ਕਾਰਨ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨ ਹ ਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਤੀ ਹ ਅਕਤੀ $10,995 ਿਾਾਂ ਿੋੜੇ ਿਾਾਂ ਪਹਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ $14,685 ਿੈ।  

ਜ਼ਰ ਰੀ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁਿੱਹਿਆ ਅਤ ੇਹਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 

ਇਿ ਸਕੀਮ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਹਬਿਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਿਾਾਂ ਸੀ ਰੇਿ) ਹਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰਸਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ 

ਮੁਰੂੰਮਤ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ । ਇਿ ਸਕੀਮ 4 ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤਕ ਨ ੂੰ ਹਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ  ਿੱਧੋ- ਿੱਧ $$200 ਪਰਤੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਿੋੜ $$4200 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।    

ਅਪਲਾਈ ਹਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ 

ਉਪਰ ਹਦਤੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਅਰਿੀ www.communityrecovery.qld.gov.au ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਿਾਾਂ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਰਕ ਰੀ 

ਿਟੌਲਾਈਨ ਨ ੂੰ 1800 173 349 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਿਿੱਥੇ ਗਾਿਕ ਸੇ ਾ ਅਹਧਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹ ਿੱਚ 

ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਾਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਰਕ ਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਿਾਓ, ਿੇ ਿੁਿੱਲ੍ਾ ਿੈ ਤਾਾਂ। ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ  

www.qld.gov.au/communityrecovery  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ।  

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

