
Grant para sa Pagkukumpuni ng Tirahan 
(Structural Assistance Grant) 
Ang Structural Assistance Grant (SAG) ay isang ambag na tutulong sa mga walang seguro, mababa ang kita, mga 
may-ari/naninirahan sa pagkukumpuni ng kanilang tahanan upang maging ligtas, may seguridad at matitirahan 
kung ito ay nasira dahil sa isang itinuturing (eligible) na sakuna. 

Ang SAG ay sama-samang pinondohan ng mga pamahalaan ng Queensland at Commonwealth sa pamamagitan 
ng Personal Hardship Assistance Scheme (PHAS) at layunin nitong maging isang safety net para sa mga walang 
seguro, mababa ang kita, may-ari/naninirahan na hindi makakuha ng iba pang mapagkukunan ng tulong pinansyal. 
Ang SAG ay hindi kahalili ng paseguro at makukuha lang ito para sa mga pagkukumpuni na kinakailangan upang 
maging ligtas, matitirahan, at may seguridad ang tahanan. Ang Department of Communities, Housing and Digital 
Economy ay gagamit ng mga dalubhasang tagasuri upang matukoy ang saklaw ng mga gawaing kinakailangan 
para maisagawa ito. 

Maaaring mag-aplay ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay para sa tulong na hanggang sa maximum na 
$50,000. Ang isang tahanan ay maaaring isang caravan o sasakyan na nagsisilbing pangunahing tirahan ng 
aplikante. 

Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat 
Dapat matugunan ng mga Aplikante ang sumusunod na pamantayan upang maging karapat-dapat tumanggap ng 
SAG: 

 Ang tirahan na iyong inaaplayan para sa isang grant ay dapat nasa isang itinuturing na lugar na apektado
ng naganap na sakuna.

 Ikaw ay nakatira sa tinutuluyang tirahan (na kinabibilangan ng caravan o bangka) bilang iyong
pangunahing lugar ng paninirahan (pangunahing tahanan) noong panahon ng sakuna.

 Ang iyong tinutuluyang tirahan ay nagtamo ng pinsala sa istruktura bilang direktang resulta ng itinuturing
na sakuna.

 Kailangan ay pagmamay-ari mo o mayroon kang mortgage sa residenyal na tirahan. Kung maraming
tirahan ang nasa iisang propyedad at hindi hiwa-hiwalay ang metro, maaari naming tasahin ang mga ito
bilang magkakahiwalay na sambahayan kung maipapakita mo na namumuhay kayo nang hiwalay sa isa't
isa.

 Hindi ka dapat may-hawak ng isang polisiya ng paseguro na saklaw ang iyong mga gastos o pagkalugi na
natamo sa panahon ng sakuna.

 Kung may hawak kang polisiya ng paseguro:
o Wala kang saklaw (cover) para sa isang partikular na pangyayari (hal. bagyo/baha) at/o
o Dapat ay mayroon kang ebidensya na tinanggihan ang claim sa paseguro

 Natutugunan mo ang pamantayan sa pagtatasa ng kita (income test) na nakabalangkas sa ibaba.

Magpapadala kami ng mga espesyalistang tagapagtasa sa iyong tahanan upang kumpirmahin na ito ay 
nasira, nawasak o hindi na marapat tirahan bilang direktang resulta ng sakuna at upang matasa ang 
saklaw ng mga gawaing kailangan upang maibalik ito sa kalagayang ligtas, may seguridad at 
matitirahan.  

Pagtasa ng Kita (kung magkano ang kinikita ng Aplikante) 

Ang kabuuang (bago makaltasan ng buwis) lingguhang kita ng Aplikante ay dapat mas mababa sa: 

 Indibidwal: $988 ($51,398 bawat taon) 
 Mag-asawa: $1,367 ($71,061 bawat taon) 
 Solong magulang, isang anak: $1,368 ($71,110 bawat taon) 
 • Mag-asawa, isang anak: $1,694 ($88,111 bawat taon) 

Para sa bawat karagdagang anak, magdagdag ng $327 bawat linggo. Para sa bawat umaasang nasa hustong 
gulang, magdagdag ng $378 bawat linggo. 

Hindi kasama ang kita ng sinumang may hustong gulang sa sambahayan. Kung ang isang propyedad ay 
magkatuwang na pagmamay-ari ng dalawa o higit pang mga tao na walang relasyon, ang pagtatasa ng kita ay 
ilalapat sa lahat ng may-ari.  
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Hinihinging Pagkakakilanlan at Katibayan 
Kinakailangang kumpletuhin ng mga Aplikante ang isang porma ng aplikasyon (sa online, sa pamamagitan 
ng telepono o nang personal), na nagsasaad ng: 

 Petsa at mga detalye ng pinsala 
 Katibayan ng pagmamay-ari ng propyedad* 
 Alinman sa: 

o Isang pahayag sa batas (statutory declaration) na nagbibigay-alam na ang Aplikante ay 
walang hawak na polisiya ng paseguro. 

o Katibayan mula sa kompanya ng seguro ng Aplikante na nagpapatunay na hindi saklaw ng 
seguro ng Aplikante ang partikular na pangyayari (hal. bagyo/baha). 

o Katibayan ng kinalabasan ng aplikasyon sa seguro kung ang claim sa seguro ng Aplikante ay 
natanggihan na. 

 Katibayan na ang Aplikante ay nakakatugon sa Income Test (hal. mga payslip, pahayag ng 
benepisyo (benefit statement) ng Centrelink o abiso ng pagtatasa (notice of assessment) ng 
Australian Taxation Office. 

Upang makumpleto ang isang aplikasyon, kailangan ding magbigay ng Aplikante ng ebidensya bilang 
patunay ng pagkakakilanlan at lugar ng tirahan. Ito ay maaaring: 

 Lisensya sa pagmamaneho o iba pang pagkakakilanlan na may larawan 
 Medicare card na nagpapakita ng mga miyembro ng pamilya na hinihingan ng Aplikante ng claim sa SAG. 

Kung ang Aplikante ay walang mga impormasyong ito, kailangan niyang magbigay ng iba pang ebidensya na 
nagpapakita ng kaniyang pangalan, petsa ng kapanganakan at tirahan. 

*Kung nawala ang mga dokumento sa kaganapan ng sakuna, mangyaring ipaalam sa opisyal ng departamento 
na magbibigay ng tulong. 

Ano ang Hindi Sakop 
Hindi ka maaaring mag-aplay para sa pagpapakumpini ng: 

 Mga ari-arian sa pamumuhunan, tulad ng mga bahay-bakasyunan o mga paupahang propyedad 
 Mga istrukturang hindi sumusunod sa mga kahingian sa pag-apruba ng residensyal na tirahan 
 Mga ari-arian tulad ng mga caravan at bangka na hindi ginagamit bilang pangunahing lugar ng paninirahan 
 Pinsala na umiiral na bago pa ang kaganapan  
 Pagmementena ng propyedad 

Proseso ng Pagtatasa 
Kapag kumpleto na ang aplikasyon, makikipag-ugnayan kami sa Aplikante sa pamamagitan ng telepono upang 
ayusin ang pagbisita para masuri ang pinsala. 

Susuriin namin ang propyedad ng Aplikante para matukoy kung ano ang kailangan para maging ligtas at 
matitirahan ang kaniyang tahanan. Kung ang Aplikante ay nag-aplay din para sa isang grant ng Essential 
Services Safety and Reconnection Scheme, gagawa din kami ng mga pagsusuring pangkaligtasan para sa 
muling pagkonekta ng kuryente, gas, tubig, mga serbisyo ng alkantarilya (sewerage) at poso-negro (septic 
system). 

Pagkatapos ay ihahanda namin ang saklaw na mga gawain, kabilang ang tinantyang halaga ng pagkukumpuni. 
Ang halaga ng grant ay hindi hihigit sa halaga ng propyedad bago ang kalamidad. Kapag naaprubahan na ang 
saklaw na mga gawain, bibigyan namin ang Aplikante ng kopya at maaaring hilingin sa kaniya na lumagda sa 
isang pahayag sa batas (statutory declaration) bago mabayaran ng anumang pondo. 

Sa sandaling matanggap ng Aplikante ang kabayaran ng grant, mayroon siyang 12 buwan upang kumpletuhin 
ang mga pagkukumpuni. 

Paraan ng Pagbayad 
Ang grant ay maaaring bayaran sa Aplikante o direkta sa trabahador na magkukumpleto sa mga pagkukumpuni. 
Ang grant ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng: 

 Electronic funds transfer (EFT) sa bank account na nakalista sa aplikasyon. Ang iskedyul ay depende 
kung kailan pinoproseso ng bangko ang pagbabayad. 

 Tsekeng ipinadala sa address na nakalista sa aplikasyon. 

Suporta sa mga Pagkukumpuni 
Regular kaming makikipag-ugnayan sa iyo upang malaman namin kung paano umuusad ang iyong 
pagkukumpuni ng bahay at kung kailangan mo ng higit pang suporta. 
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Kung kailangan mo ng tulong para makakuha ng mga turing (quote) o kumuntrata ng tagakumpuni, tawagan ang 
Community Recovery Hotline sa 1800 173 349.  

Upang makita ang rehistro ng mga naaprubahang trabahador (tradespeople), mangyaring bisitahin Ang aming 
mga listahan at mga rehistro | Queensland Building Construction Commission (qbcc.qld.gov.au) 

 Iba pang Tulong 
Maaari kang mag-aplay para sa iba pang mga grant kung ang iyong mga bayarin sa pagkukumpuni ay mas 
malaki kaysa sa halaga ng grant na ito. 

Kung hindi mo makayanang bayaran ang buong halaga ng mga pondong kinakailangan para sa pagkukumpuni 
ng iyong tahanan, maaari kang makakuha ng pagpapayo sa pananalapi upang tulungan kang mag-badyet at 
kung ano ang dapat unahin sa paggastos. 

Paano mag-alay 
 Mag-aplay online sa pamamagitan ng Community Recovery Portal: www.communityrecovery.qld.gov.au 

(aktibo/maa-access lamang ang portal kapag ang mga grant ng PHAS ay ginawang aktibo/available) 
 Mag-aplay sa pamamagitan ng telepono: Tawagan ang Community Recovery Hotline sa 1800 173 349 
 Mag-aplay nang personal: Bumisita sa Community Recovery Hub 

Karagdagang impormasyon 
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.qld.gov.au/communityrecovery o tawagan ang Community 
Recovery Hotline sa 1800 173 349. 


