
Essential Services Safety Reconnection Scheme – Vietnamese

Chương trình An toàn và Kết nối lại các Dịch vụ Thiết yếu 

Chương trình An toàn và kết nối lại các Dịch vụ 
Thiết yếu (Essential Services Safety and 
Reconnection Scheme) cấp khoản tài trợ cho sở 
hữu chủ hợp lệ của nơi cư ngụ chính thức của họ 
để giúp kết nối lại các dịch vụ thiết yếu đã bị hư hại 
vì thiên tai. 

Các trợ giúp có sẵn 

Khoản trợ cấp này được trả thành hai phần: Phần A 
và Phần B. 

Phần A khoản tài trợ này cấp tối đa: 

 200 đô-la cho công việc kiểm tra an toàn điện

 200 đô-la cho công việc kiểm tra an toàn ga
(khí đốt)

 200 đô-la cho công việc kiểm tra an toàn nước

 200 đô-la cho công việc kiểm tra an toàn hệ
thống thoát nước thải/hầm cầu.

Phần B khoản tài trợ này cấp tối đa: 

 4.200 đô-la* như là khoản đóng góp vào chi phí
sửa chữa nếu, khi kiểm tra, thanh tra viên xác
định rằng cần phải sửa chữa trước hoặc sau
khi kết nối lai dịch vụ thiết yếu.

Các điều kiện phải hội đủ 

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng tất cả các 
điều kiện dưới đây: 

 Đáp ứng điều kiện của cuộc kiểm tra lợi tức
được trình bày ở phần dưới.

 Sở hữu bất động sản trong khu vực bị ảnh
hưởng, nơi đang được cấp khoản tài trợ và
cung cấp chứng từ quyền sở hữu (như giấy
báo thuế địa phương (rates notice), giấy
tờ khác)**

 Nhà ở chính thức của quý vị nằm trong khu vực
bị thiên tai ảnh hưởng, nơi đang được cấp
khoản tài trợ*

 Không có bảo hiểm đối với chi phí mà khoản tài
trợ này đài thọ

Trắc nghiệm lợi tức (thu nhập quý vị kiếm được 
bao nhiêu) 

Tổng lợi tức chưa trừ thuế (trước thuế) hàng tuần 
của quý vị phải thấp hơn: 

 cá nhân: 988 đô-la (51.398 đô-la mỗi năm)

 cặp vợ chồng: 1.367 đô-la (71.061 đô-la
mỗi năm)

 cha/mẹ đơn chiếc, một con: 1.368 đô-la
(71.110 đô-la mỗi năm)

 cặp vợ chồng, một con: 1.694 đô-la (88.111 đô-
la mỗi năm)

(Đối với mỗi đứa con khác, cộng thêm 327 đô-la mỗi 
tuần, đối với mỗi người trưởng thành nhưng sống 
phụ thuộc, cộng thêm 378 đô-la mỗi tuần) 

Thủ tục nộp đơn 

Nếu cho rằng mình hội đủ các điều kiện vừa nêu và 
cần được trợ giúp lập tức, xin quý vị hãy nộp đơn 
trực tuyến tại trang mạng 
www.communityrecovery.qld.gov.au của Bộ phận 
Phục vụ Cộng đồng, Chính phủ Queensland 
(Queensland Government Department  
of Communities). 

Xin lưu ý rằng dòng liên kết/trang mạng này không 
truy cập được cho đến khi Chương trình Hỗ trợ 
Túng quẫn Cá nhân (Personal Hardship Assistance 
Scheme) đã được kích hoạt. 

Nếu không có phương tiện để nộp đơn trực tuyến, 
xin quý vị gọi cho Đường dây Thường trực Phục hồi 
Cộng đồng (Community Recovery Hotline) qua số 
1800 173 349 hoặc tới Trung tâm Phục hồi Cộng 
đồng (Community Recovery Hub) nếu họ mở cửa. 

Viên chức Chính phủ Queensland sẽ tới căn nhà bị 
thiên tai ảnh hưởng của quý vị để xét duyệt đơn. 

Cấp khoản tài trợ 

Khoản tài trợ này được chia thành hai phần (chi phí 
kiểm tra và chi phí sửa chữa). Khoản tài trợ có thể 
trả cho chính quý vị hoặc thợ thực hiện việc  
sửa chữa. 

Nếu đơn của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ 
được cấp khoản tài trợ theo một trong các cách 
thức dưới đây: 

 chuyển ngân điện tử (EFT) thẳng vào tài khoản
ngân hàng của quý vị hoặc

 chi phiếu được gởi qua bưu điện đến địa chỉ
quý vị đã chọn

Các  khoản tiền chi trả cho công việc kiểm tra và kết 
nối lại chỉ được thực hiện sau khi quý vị nộp biên lai 
của dịch vụ hoặc thợ làm gửi hóa đơn thẳng đến 
cho bộ phận trợ cấp. 
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Bộ chỉ trả khoản tiền cho công việc sửa chữa sau 
khi quý vị nộp giấy báo giá sửa chữa của nhà thầu 
có giấy phép và khoản tài trợ đã được chấp thuận. 
Điều quan trọng là quý vị xác nhận mình hội điều 
kiện để được cấp khoản tài trợ này trước khi bắt 
đầu thực hiện công việc tại bất động sản  
của mình. 
 
* Quý vị không cần phải là công dân Úc. 
**Nếu bị mất giấy tờ trong sự kiện đã được chính 
phủ công bố là thiên tai, quý vị hãy báo cho Viên 
chức của Bộ biết, họ sẽ giúp quý vị. 

 
Muốn biết thêm thông tin 
 
Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập 
www.qld.gov.au/communityrecovery  
hoặc gọi số 1800 173 349. 

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

