
Arabic Essential Services Safety and Reconnection Scheme 

 مشروع سالمة الخدمات األساسیة وإعادة ربط ووصل الخدمات 
یُعنى مشروع سالمة الخدمات األساسیة وإعادة ربط ووصل 

الخدمات بتزوید أصحاب أمالك بیوت السكن الرئیسة 
المؤھلین بالدعم المالي إلعادة الربط بالخدمات األساسیة التي 

 تعرضت لألضرار جراء وقوع كارثة.

 المعونة المتاحـة
 تُدفع ھذه المنحة وفق جزئین إثنین، الجزء (آ) والجزء (ب).

 الجزء (آ) من المنحة یدفع مبلًغا یصل إلى:

الكھربائیةدوالًرا للكشف على سالمة األجھزة  200  ☐
دوالًرا للكشف على سالمة الغاز 200  ☐
دوالًرا للكشف على سالمة المیاه 200  ☐
دوالًرا للكشف على سالمة مجاریر الصرف 200  ☐

 الصحي/ نظام خزان تجمیع المجاریر.

 الجزء (ب) من المنحة یدفع مبلغًا یصل إلى:

دوالًرا كمساھمة تجاه كلفة التصلیحات إذا حدَّد *4200  ☐
المفتش أثناء الكشف إن التصلیحات ضروریة ویجب القیام 
 بھا قبل أو بعد الربط بشبكة الخدمات الضروریة األساسیة.

 اآلھلیة
یجب أن تكون مستوفیًا لكل الشروط اآلتیة كي تكون مؤھالً  

 للحصول على المنحة:
لفحص الدخل الُمبیَّنة أدناهتستوفي شروط اآلھلیة   ☐
أن تكون مالًكا للعقار في المنطقة المتضررة التي  ☐

تغطیھا مقتضیات ھذه المنحة وإبراز ما یُثبت الملكیة (إشعار 
 ** ضریبة بلدي، وثیقة إثبات أخرى)

أن یكون مكان سكنك األساسي ھو ضمن المنطقة  ☐
 *مقتضیات ھذه المنحةالمتضررة من الكارثة التي تغطیھا 

أال یكون لدیك تغطیة تأمین من ناحیة التكالیف التي  ☐
 تغطیھا ھذه المنحة

ل) فحص الدخل  (كم من المال تُدّخِ
یجب أن یكون إجمالي مدخولك األسبوعي (قبل إقتطاع 

 الضریبة) أقل من:
دوالر في السنة) 51389دوالر ( 988للفرد:   ☐
دوالر في السنة) 71061دوالر ( 1367الزوجین:   ☐
71110دوالر( 1368والد عازب مع طفل واحد،   ☐

 دوالر في السنة)
دوالر 88111دوالر ( 1694زوجین مع طفل واحد:   ☐

 في السنة

دوالرات إضافیًا في  327(لكل طفل إضافي، أِضف 
 دوالًرا في األسبوع) 378األسبوع؛ ولكل شخص بالغ أِضف 

 بالطلبكیف تتقدم 
إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط اآلھلیة المذكورة أعاله 

وتحتاج للمساعدة الفوریة، الرجاء أن تتقدم بطلبك عبر 
اإلنترنت من خالل موقع الشبكة اإللكتروني التابع لدائرة 

 المجتمعات في حكومة كوینزلند 
www.communityrecovery.qld.gov.au  الرجاء

رابط على موقع الشبكة ال یمكن الوصول اإلنتباه إلى أن ھذا ال
إلیھ إالَّ بعد تفعیل مشروع المساعدة إزاء المصاعب 

 الشخصیة.

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

أو زیارة أحد مراكز اإلغاثة المجتمعیة إن  349 173 1800
 كان مفتوًحا.

وسیقوم موظف من قِبَل حكومة كوینزلند بزیارة منزلكم 
 المتضرر لتقییم الطلب.

 المنحةدفعة 
تُقسم دفعة ھذه المنحة إلى جزئین (تكالیف الكشف وتكالیف 

التصلیحات). ویمكن أن تُسد�د الدفعة إلیك أو إلى الحرفي 
 الذي یقوم بعمل التصلیحات.

إذا حظي طلبك بالنجاح، ستُدفع لك المنحة وفق أحد األسالیب 
 اآلتیة عبر مكتب المعامالت المركزي لدى الدائرة:
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) إلى حسابك المصرفي EFTتحویل مالي إلكتروني (  ☐
 الذي ذكرتھ لنا

دفعة بموجب شیك صادر عن مكتب المعامالت   ☐
المركزي لدى الدائرة یُرسل بالبرید إلى عنوانك الذي أبلغت 

 عنھ.

إن المدفوعات بدل الكشوفات وإعادة الربط بالشبكات 
إیصاالً لقاء األساسیة لن تُسدَّد إالَّ بعد تقدیم صاحب الطلب 

الخدمة ویرفعھ إلى الدائرة أو حین یقوم حرفي التصلیح بتقدیم 
 فاتورة إلى الدائرة مباشرة.

إن مدفوعات التصلیح لن تُسدَّد إالَّ بعد تزوید تسعیرة مسبقة 

بالتصلیحات صادرة عن متعھد مرخَّص لھ یرفعھا إلى 
لتحقُّق من األھمیة بمكان االدائرة وتتم الموافقة على المنحة. 

 من آھلیتك لھذه المنحة قبل الشروع بالعمل في عقارك.
 ال تحتاج ألن تكون مواطنًا أوسترالیا.* 

إذا فقدت الوثائق الثبوتیة في منطقة الكارثة التي تم اإلعالن ** 
 عن نكبتھا علیك إشعار موظف الدائرة الذي سیقدم المساعدة.

 المزید من المعلومات
 المعلومات، ُزر الموقعللمزید من 

www.qld.gov.au/communityrecovery 
 .349 173 1800أو إتصل بالرقم 

 


