
Emergency Hardship Assistance – Punjabi

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤਗੰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾ੍ਾਂਟ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ 

ਪ੍ਭਾਬਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੋਜਨ, 

ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਉਪਲਿਧ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ $180 ਪ੍ਤੀ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਪੰਜ 

ਜੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ $900 ਤੱਕ ਹ।ੈ ਅਨੁਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 

ਇਲਾਕੇ ਬਵੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਬਮਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸੱਤ ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਬਵੱਚ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਯਗੋਤਾ 

ਜਦੋਂ ਬਨੱਜੀ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗ ਹੋਣ 

ਲਈ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਬਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਸਰਗਰਮ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਪਤਾ

ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਮਣਹ ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਬਪਆ ਹ।ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ

ਹ ੋਬਜਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਿੰਦ ਹੋਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਾਾਂਟ 

ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਪਲਾਈ ਬਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਕਬਮਊਨਟੀ ਬਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 
www.communityrecovery.qld.gov.au  

ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀ ਬਦਓ। 

ਬਿਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਇਸ ਬਲੰਕ/ਵੈਿਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਨੱਜੀ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬਿਪਾ 

ਕਰਕੇ 1800 173 349 ਤੇ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਾਂ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਖੁੱਲਹ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ। 

ਗਾ੍ਾਂਟ (ਅਨੁਦਾਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ 

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਮਲੇਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 

ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤੇ ਬਵੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਾਬਨਕ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਦੀਲ (EFT) ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ (ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਢੰਗ ਹੈ), 

ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਰਕਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ 

ਬਰਕਵਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਟੇਲਰਾਾਂ ਤੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਥੇ EFTPOS ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ATMs 

ਹੋਣ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਕਵਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਿਕਾਇਆ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 

sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH 

ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.qld.gov.au/communityrecovery 

ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਾਂ 1800 173 349 ਨੰਿਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਬਨਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਬਵੱਚ, ਬਜੱਥੇ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣ, ਭੇਬਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿਹੁਤ 

ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵੱਚ  (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕ ਕੱਟ ਜਾਣ 

ਤ,ੇ IHA ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਅਪਵਾਦ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਿਧ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ)। 

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

