
Khoản Tài Trợ cho Xây Dựng 
Khoản Tài Trợ cho Xây Dựng (Structural Assistance Grant - SAG) là khoản đóng góp dành cho các chủ sở 
hữu/người cư ngụ có thu nhập thấp và không có bảo hiểm nhằm giúp họ sửa chữa nhà ở để nhà ở của họ an toàn, 
vững chắc và có thể sinh sống được nếu nó đã bị hư hại do một thiên tai đủ điều kiện cho việc nhận tài trợ. 

SAG được chính phủ Queensland và Liên bang tài trợ thông qua Chương trình Hỗ trợ Khó khăn cho Cá nhân 
(Personal Hardship Assistance Scheme - PHAS) và được dự định là một mạng lưới bảo vệ những chủ sở 
hữu/người cư ngụ có thu nhập thấp và không có bảo hiểm khi họ không thể tiếp cận bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào 
khác. SAG không phải là một khoản tiền thay thế cho bảo hiểm, và chỉ dành cho việc sửa chữa cần thiết để làm 
nhà ở được an toàn, vững chắc và có thể sinh sống được. Bộ Dịch Vụ Cộng Đồng, Nhà Ở và Kinh Tế Kỹ Thuật Số 
sẽ có các chuyên gia thẩm định để xác định phạm vi công việc sửa chữa cần thiết. 

Chủ nhà hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin hỗ trợ khoản tiền tối đa lên đến 50.000 đô-la. Một ngôi nhà có thể bao 
gồm nhà lưu động hoặc thuyền mà đây là chỗ ở chính của người nộp đơn. 

Tiêu chí Hội đủ điều kiện 
Những người nộp đơn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau để hội đủ điều kiện nhận khoản tài trợ SAG: 

 Chỗ ở mà quý vị đang nộp đơn xin tài trợ phải nằm trong khu vực đủ điều kiện nhận tài trợ vì ảnh hưởng
của sự kiện thiên tai.

 Quý vị đang sống trong chỗ ở này (bao gồm nhà lưu động hoặc thuyền) như là nơi cư trú chính của quý vị
(nhà ở chính) tại thời điểm xảy ra thiên tai.

 Chỗ ở của quý vị bị thiệt hại do hậu quả trực tiếp của một thiên tai đủ điều kiện cho việc nhận tài trợ.
 Quý vị phải là chủ sở hữu nhà ở của mình hoặc đang trả nợ mua nhà. Nếu có nhiều nhà ở trên cùng một

bất động sản và không có đồng hồ đo dịch vụ tiện ích riêng biệt, chúng tôi có thể đánh giá là các hộ gia
đình riêng biệt, nếu quý vị có thể chứng minh quý vị sống độc lập với nhau.

 Quý vị không có một hợp đồng bảo hiểm nào để bảo hiểm cho phí tổn hoặc tổn thất do thiên tai gây ra.
 Nếu quý vị có hợp đồng bảo hiểm:

o Quý vị không được bảo hiểm bồi thường cho một sự kiện cụ thể (ví dụ như bão/lũ lụt) và/hoặc
o Quý vị phải có bằng chứng cho thấy việc xin bồi thường từ bảo hiểm đã bị từ chối.

 Quý vị phải đáp ứng các tiêu chí về trắc nghiệm lợi tức được nêu dưới đây.

Chúng tôi sẽ gửi các chuyên gia thẩm định đến nhà ở của quý vị để xác nhận nó đã bị hư hại, bị phá 
hủy hoặc không thích hợp để sống do hậu quả trực tiếp của thiên tai và để thẩm định phạm vi công việc 
sửa chữa cần thiết nhằm làm nhà ở của quý vị trở lại trạng thái an toàn, vững chắc và có thể sinh sống 
được.  

Trắc nghiệm Lợi tức (người nộp đơn có thu nhập bao nhiêu) 

Tổng thu nhập hàng tuần (trước thuế) của Người nộp đơn phải ít hơn: 

 Cá nhân: 988 đô-la (51.398 đô-la hằng năm) 
 Cặp vợ chồng: 1.367 đô-la (71.061 đô-la hằng năm) 
 Cha/mẹ đơn thân, có một đứa con: 1.368 đô-la (71.110 đô-la hằng năm) 
 Cặp vợ chồng, có một đứa con: 1.694 đô-la (88.111 đô-la hằng năm) 

Cho mỗi đứa con khác, cộng thêm 327 đô-la hằng tuần. Cho mỗi người trưởng thành nhưng sống phụ thuộc, 
cộng thêm 378 đô-la hằng tuần. 

Thu nhập của những/một người trưởng thành nào khác trong gia đình chưa được tính vào. Trường hợp một bất 
động sản thuộc sở hữu chung của hai hoặc nhiều người không có quan hệ họ hàng, trắc nghiệm lợi tức được áp 
dụng cho tất cả các chủ sở hữu của bất động sản.  

Quy định về Nhận dạng & Bằng chứng 
Những người nộp đơn được yêu cầu hoàn thành đơn xin (trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp mặt trực 
tiếp), trong đó cung cấp: 

 Ngày và chi tiết của sự thiệt hại
 Chứng cứ về quyền sở hữu bất động sản*
 Hoặc:

o Tờ khai theo luật định cho biết Người nộp đơn không có hợp đồng bảo hiểm.
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o Bằng chứng từ công ty bảo hiểm của Người nộp đơn xác nhận rằng Người nộp đơn không 
được bảo hiểm cho sự kiện cụ thể (ví dụ: bão/lũ lụt). 

o Bằng chứng về kết quả nộp đơn xin bồi thường nếu Người nộp đơn đã bị bảo hiểm từ chối 
bồi thường. 

 Bằng chứng cho thấy Người nộp đơn thỏa mãn các yêu cầu về Trắc nghiệm Lợi tức (ví dụ như 
phiếu lương, Tờ tường trình lãnh trợ cấp của Centrelink hoặc thông báo thẩm định thuế của Sở 
Thuế Vụ Úc). 

Để hoàn thành đơn xin, Người nộp đơn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng như chứng cứ về danh tính và 
nơi cư trú. Những bằng chứng này có thể là: 

 Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh 
 Thẻ Medicare cho thấy các thành viên trong gia đình của người nộp đơn đang xin khoản tài trợ SAG. 

Nếu Người nộp đơn không có thông tin này, họ sẽ cần cung cấp các bằng chứng khác cho thấy tên, ngày sinh và 
địa chỉ của họ. 

*Nếu giấy tờ đã bị mất trong sự kiện thiên tai, vui lòng báo cho nhân viên của bộ để họ có thể hỗ trợ việc này. 

Những gì không được hỗ trợ 
Quý vị không thể xin sửa chữa cho: 

 Các bất động sản đầu tư, chẳng hạn như nhà nghỉ mát hoặc bất động sản cho thuê 
 Những xây dựng không phù hợp với yêu cầu phê duyệt đối với nhà ở dành cho cư dân 
 Các tài sản chẳng hạn như nhà lưu động và thuyền không được sử dụng làm nơi ở chính 
 Sự thiệt hại đã có trước khi sự kiện xảy ra  
 Công việc bảo trì bất động sản. 

Tiến trình Thẩm định 
Khi hồ sơ hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với Người nộp hồ sơ qua điện thoại để sắp xếp một buổi thăm viếng để 
thẩm định sự thiệt hại. 

Chúng tôi sẽ kiểm tra bất động sản của Người nộp đơn để xác định những gì cần được sửa chữa để làm nhà ở 
của họ an toàn và có thể sinh sống được. Nếu Người nộp đơn cũng nộp đơn xin tài trợ của Chương trình Tái Kết 
nối và An toàn cho các Dịch vụ Thiết yếu, chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra sự an toàn để tái kết nối điện, khí 
đốt, nước, hệ thống thoát nước thải và hầm cầu. 

Sau đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị phạm vi của công việc sửa chữa, bao gồm cả chi phí ước tính cho việc sửa chữa. 
Khoản tài trợ sẽ không nhiều hơn trị giá của bất động sản trước khi xảy ra thiên tai. Khi phạm vi của công việc 
sửa chữa được chấp thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho Người nộp đơn một bản sao và họ có thể được yêu cầu 
ký vào tờ khai theo luật định trước khi nhận khoản tài trợ này. 

Sau khi nhận được khoản tài trợ, Người nộp đơn có 12 tháng để hoàn tất việc sửa chữa. 

Phương thức Trả Khoản tài trợ 
Khoản tài trợ có thể được trả cho Người nộp đơn hoặc được trả trực tiếp cho người thợ hoàn tất việc sửa chữa. 
Khoản tài trợ có thể được trả bằng: 

 Chuyển ngân điện tử (EFT) vào tài khoản ngân hàng được ghi trong đơn xin. Thời điểm trả khoản tài trợ 
phụ thuộc vào thời điểm ngân hàng xử lý việc chuyển ngân. 

 Chi phiếu được gửi đến địa chỉ ghi trong đơn xin. 

Hỗ trợ Sửa chữa 
Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị thường xuyên để xem tiến độ sửa chữa nhà ở của quý vị đến đâu và liệu quý vị 
có cần thêm bất kỳ hỗ trợ nào nữa không. 

Nếu quý vị cần trợ giúp về việc báo giá hoặc thợ sửa chữa theo hợp đồng, hãy gọi cho Đường dây Thường trực 
của Dịch vụ Phục hồi Cộng đồng qua số 1800 173 349.  

Để truy cập danh sách thợ sửa chữa được công nhận, vui lòng truy cập vào Our lists and registers | Queensland 
Building Construction Commission (qbcc.qld.gov.au) 

Trợ giúp Khác 
Quý vị có thể nộp đơn xin các khoản tài trợ khác nếu hóa đơn sửa chữa của quý vị có chi phí cao hơn so với 
khoản tài trợ quý vị được nhận. 

Nếu không thể có toàn bộ khoản tiền cần thiết để sửa chữa nhà ở của mình, quý vị có thể sử dụng dịch vụ tư vấn 
về tài chính để giúp quý vị lập ngân sách và việc chi tiêu nào cần ưu tiên. 
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Cách Nộp đơn 
 Nộp đơn trực tuyến qua Cổng Phục hồi Cộng đồng: www.communityrecovery.qld.gov.au (cổng chỉ hoạt 

động/có thể sử dụng khi các khoản tài trợ PHAS được chấp thuận/sẵn sàng để sử dụng) 
 Nộp đơn qua điện thoại: Gọi cho Đường dây Thường trực của Dịch vụ Phục hồi Cộng đồng qua số 1800 

173 349 
 Đích thân nộp đơn: Ghé vào Trung tâm Community Recovery Hub 

Muốn biết thêm Thông tin 
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.qld.gov.au/communityrecovery hoặc gọi Đường dây Thường trực 
của Dịch vụ Phục hồi Cộng đồng qua số 1800 173 349. 


