
Emergency Hardship Assistance – Vietnamese

Trợ giúp Trường hợp Túng quẫn Dịch vụ Thiết yếu

Trợ giúp Trường hợp Túng quẫn Dịch vụ Thiết yếu 
(Emergency Hardship Assistance) là khoản đóng 
góp để giúp người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên 
tai trang trải nhu cầu thiết yếu trước mắt về thực 
phẩm, quần áo, thuốc men các thứ hoặc chỗ ở tạm 
thời. 

Các trợ giúp có sẵn

Trợ giúp Trường hợp Túng quẫn Dịch vụ Thiết yếu 
cấp  
180 đô-la mỗi người, lên đến mức tối đa 900 đô-la 
mỗi gia đình từ năm người trở lên. Quý vị có thể nộp 
đơn xin cấp khoản trợ giúp này trong vòng bảy ngày 
sau khi chương trình cấp khoản tài trợ được áp 
dụng với khu vực của quý vị. 

Các điều kiện phải hội đủ 

Khi Chương trình Trợ giúp Trường hợp Túng quẫn 
Dịch vụ Thiết yếu bắt đầu được áp dụng, quý vị phải 
hội đủ các điều kiện dưới đây mới được cấp khoản 
tài trợ: 

 Chỗ ở chính thức của quý vị phải nằm trong
khu vực đang được cấp khoản tài trợ vì bị
thiên tai

 Quý vị phải bị túng quẫn vì hậu quả thiên tai

 Quý vị không thể trang trải nhu cầu thiết yếu
trước mắt của mình về thực phẩm, quần áo,
thuốc men các thứ hoặc chỗ ở tạm thời

Vấn đề nhà quý vị bị cúp điện không phải là điều 
kiện hợp lệ đối với Chương trình Trợ giúp Trường 
hợp Túng quẫn Dịch vụ Thiết yếu. 

Khoản tài trợ này không phải qua trắc nghiệm khả 
năng kinh tế. 

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 nộp đơn trực 
tuyến tại trang mạng 
www.communityrecovery.qld.gov.au của Bộ 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. 

Cấp khoản tài trợ 

Khi tự điền mẫu đơn trực tuyến hoặc nhân viên 
Đường dây Thường trực Phục hồi Cộng đồng 
(Community Recovery Hotline) giúp quý vị điền đơn, 
quý vị sẽ có cơ hội chọn lãnh khoản tài trợ bằng 
hình thức chuyển tiền điện tử (EFT) vào tài khoản 
ngân hàng quý vị chọn (cách thức này tiện nhất) 
trong vòng thời hạn làm việc ngân hàng quý vị đặt ra 
hoặc tới Trung tâm Phục hồi Cộng đồng 
(Community Recovery Hub) lãnh Thẻ Trừ Tiền trong 
Tài khoản Trường hợp Phục hồi (Debit Card 
Recovery) đã nạp sẵn tiền. Quý vị có thể xài thẻ này 
tại tất cả các tiệm có phương tiện EFTPOS và tất cả 
máy ATM. 

Nếu muốn kiểm tra số tiền trong Thẻ Trừ Tiền trong 
Tài khoản Trường hợp Phục hồi, quý vị có thể đăng 
nhập để kiểm tra số tiền trong thẻ tại 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH 

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. 

Du khách bị mắc kẹt nên đến trung tâm di tản nếu có sẵn. Trong 
trường hợp bị cực kỳ cô lập (ví dụ đường lộ vùng Central 
Western bị cắt đứt, quý vị có thể được hỗ trợ phần nào theo hình 
thức IHA đối với trường hợp ngoại lệ mà thôi). 

https://sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

