
 

Support and Financial Assistance Available - Arabic 

 الدعم والمعونة المالیة متوافران 
إن حكومة والیة كوینزلند ملتزمة في تقدیم الدعم الفوري  

والمتواصل لألشخاص والمجتمات الذین تأثروا جراء وقوع 
 كارثة.

المؤسسات غیر الحكومیة للحصول على ویمكن إجراء اإلحالة إلى 
الدعم والخدمات كالنصائح واإلرشاد والتبرعات الخیریة بالسلع  

 والخدمات وتقدیم المعونات في إطار المواد وخدمات اإلسكان.

كما یمكن لدائرة الُمجتمعات وسالمة الطفل وخدمات اإلعاقة تقدیم 
وقوع كارثة المساعدات المالیة لألشخاص الذین تضرروا جراء 

 ولیس لدیھم القدرة على استعادة أوضاعھم المعتادة بأنفسھم.

 المعونة الفوریة إزاء الصعوبات
ھذه المنحة ھي للمواد األساسیة الضروریة الفوریة بما في ذلك  

ن  المواد الغذائیة والمالبس والمواد الطبیة واإلقامة المؤقتة. وتتكوَّ
 900ب أو حتى مبلغ دوالًرا للشخص العاز 180الدفعات من 

 أشخاص أو أكثر. 5دوالر للعائلة المؤلفة من 

 المعونة الفوریة إزاء الصعوبات ـ الخدمات األساسیة الضروریة
تتوافر ھذه المنحة لألفراد الذي تأثروا بشكل مباشر جراء فقدان  

إحدى الخدمات األساسیة الضروریة (مثل الكھرباء، الغاز، المیاه 
الصحي) لمدة أكثر من خمسة أیام وألنھ نظًرا أو شبكة الصرف 

لذلك فإن الفرد یعاني من الصعوبات وغیر قادر على استعادة  
دوالًرا للشخص   150وضعھ إلى سابق عھده. المدفوعات ھي 

أشخاص أو    5دوالر للعائلة المؤلفة من  750العازب أو حتى 
 أكثر.

 منحة المحتویات المنزلیة األساسیة الضروریة
المنحة تخضع لفحص الدخل وتساعد الناس الذین لیس  إن ھذه

لدیھم تغطیة ضمان التأمین أو غیر قادرین على تقدیم إدعاء إلى  

دوالًرا للشخص العازب   1765شركة تأمین. أما المدفوعات فھي 
 دوالر للزوجین أو العائلة. 5300أو حتى 

 منحة المعونة البنیویة 
عد أصحاب المنازل  إن ھذه المنحة تخضع لفحص الدخل وتسا

غیر المؤمنین المؤھلین على تصلیح بیوتھم من أي ضرر لحق  
 10995بالمنازل جراء أي كارثة وقعت. أما المدفوعات فھي 

دوالر للزوجین أو  14685دوالًرا للشخص العازب أو حتى  
 العائلة. 

 مشروع سالمة الخدمات األساسیة وإعادة ربط ووصل الخدمات
عونة ألصحاب المنازل بھدف إعادة ربط یقدم ھذا المشروع الم

ووصل الخدمات األساسیة (كالكھرباء، الغاز، المیاه، شبكة 
الصرف الصحي مثالً) وتصلیح مواد الخدمات التي تعرضت 
  4للضرر. ویغطي ھذا المشروع كلفة إعادة الربط والوصل إلى 

دوالًرا لكل خدمة. أما   200خدمات أساسیة ضروریة بمبلغ أقصاه 
لیحات التي تُجرى على ھذه المواد الخدمیة فقد تصل إلى  التص
 دوالًرا كحد أقصى. 4200مبلغ 

 كیف تتقدم بالطلب
یمكن تقدیم الطلبات للمنح أعاله إما من خالل تقدیم استمارة الطلب 

 عبر اإلنترنت في العنوان التالي 
 www.communityrecovery.qld.gov.au  أو اإلتصال

  349 173 1800بالخط الساخن لإلغاثة الُمجتمعیة على الرقم 
وسیساعدكم موظف خدمات الزبائن في تعبئة الطلب عبر 

اإلنترنت، أو زیارة أحد مراكز اإلغاثة الُمجتمعیة إن كان مفتوًحا. 
للمزید من المعلومات، ُزر الموقع 

www.qld.gov.au/communityrecovery 

 


