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 منحة محتویات المنزل األساسیة والضروریة
دوالًرا في  378األسبوع؛ ولكل شخص بالغ أِضف 

 األسبوع)

 كیف تتقدم بالطلب
إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط اآلھلیة المذكورة أعاله، 

الرجاء أن تتقدم بطلبك عبر اإلنترنت من خالل موقع 
الشبكة اإللكتروني التابع لدائرة المجتمعات في حكومة 

 كوینزلند 
www.communityrecovery.qld.gov.au 

الرجاء اإلنتباه إلى أن ھذا الرابط على موقع الشبكة ال 
وصول إلیھ إالَّ بعد تفعیل مشروع المساعدة إزاء یمكن ال

 المصاعب الشخصیة.

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

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

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

 دفعة المنحة
إذا حظي طلبك بالنجاح، ستُدفع لك المنحة وفق أحد 

 األسالیب اآلتیة:
) إلى حسابك EFTتحویل مالي إلكتروني (  ☐

 الذي ذكرتھ لناالمصرفي 
دفعة بموجب شیك صادر عن مكتب المعامالت   ☐

المركزي لدى الدائرة یُرسل بالبرید إلى عنوانك الذي 
 أبلغت عنھ.

 المزید من المعلومات
 للمزید من المعلومات، ُزر الموقع

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

المنزل األساسیة إلى مساعدة الناس تھدف منحة محتویات 
الذین لیس لدیھم تغطیة التأمین أو غیر القادرین على التقدُّم 
بمطالبة اإلدعاء لدى شركات التأمین، وذلك عبر مساھمة 

تجاه إستبدال أو تصلیح محتویات المنزل األساسیة 
والضروریة كاألسرة مثالً والشراشف واألجھزة 

عرضت للفقدان أو التلف إزاء الكھربائیة البیضاء التي ت
 وقوع كارثة. 

 المعونة المتاحـة
دوالًرا للشخص  1765تقدم ھذه المنحة مبلغًا قد یصل إلى 

 دوالًرا للزوجین/األسرة. 5300البالغ العازب وحتى 

 اآلھلیة
یجب أن تكون مستوفیًا لكل الشروط اآلتیة كي تكون 

 مؤھالً للحصول على المنحة:
تسكن ضمن إطار منطقة الكارثة الخاضعة للدعم   ☐

 المالي (دون أن تكون مواطنًا أوسترالیًا)
أالَّ تكون مشموالً بالتأمین أو غیر قادر على المطالبة   ☐

 بتعویضات التأمین إلستبدال أو تصلیح محتویات منزلك
أن تكون مؤھالً وفق فحوصات الدخل (ُمدرجة   ☐

 أدناه).

 جًرا أو مالًكا یشغل العقار.یمكن أن تكون مستأ

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)
 88111دوالر ( 1694زوجین مع طفل واحد:   ☐

 دوالر في السنة

 دوالرات إضافیًا في 327(لكل طفل إضافي، أِضف 


