
Arabic – Emergency Hardship Assistance Grant 

المعونة الفوریة إزاء المصاعب 
إن المعونة الفوریة إزاء المصاعب متوافرة كمساھمة لدعم 

الناس المتضررین بشكل مباشر جراء كارثة وذلك لتلبیة 
المواد الغذائیة إحتیاجاتھم األساسیة الفوریة في مجال 

 والمالبس واإلحتیاجات الطبیة أو اإلقامة السكنیة المؤقتة.

 المعونة المتاحـة

م المعونة الفوریة إزاء المصاعب  دوالًرا للشخص  180تقدِّ
أشخاص أو أكثر.  5دوالًرا لعائلة مؤلفة من  900وحتى 

 منطقتكم.وتتوافر المنحة لسبعة أیام تبعًا لتفعیل المنحة في 

 اآلھلیة

یجب حین تفعیل مشروع المعونة الفوریة إزاء المصاعب أن 
 تكون مستوفیًا للشروط اآلتیة كي تكون مؤھالً: 

یجب أن یكون مكان إقامتك األساسي ضمن منطقة  ☐
 الكارثة الخاضعة لتفعیل نظلم المعونات المالیة

قد عانیت المصاعب نتیجة لوقوع الحدث  ☐
أن تكون غیر قادر على تلبیة إحتیاجاتك الفوریة  ☐

األساسیة من المواد الغذائیة، المالبس، اإلحتیاجات الطبیة أو 
 اإلقامة السكنیة المؤقتة.

إن إنقطاع التیار الكھربائي في منزلك لیست داعیًا كافیًا 
الفوریة إزاء للتأھل من أجل الحصول على المعونة 

 المصاعب.

 ھذه المنحة ال تخضع لفحص الممتلكات.

 كیف تتقدم بالطلب

إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط اآلھلیة المذكورة أعاله 
وتحتاج إلى المعونة الفوریة، الرجاء أن تتقدم بطلبك عبر 
اإلنترنت من خالل موقع الشبكة اإللكتروني التابع لدائرة 

المجتمعات في حكومة كوینزلند 
www.communityrecovery.qld.gov.au 

على موقع الشبكة ال یمكن الرجاء اإلنتباه إلى أن ھذا الرابط 

الوصول إلیھ إالَّ بعد تفعیل مشروع المساعدة إزاء المصاعب 
الشخصیة. وإن لم تكن لدیك القدرة على التقدُّم بطلبك عبر 

اإلنترنت، الرجاء اإلتصال ھاتفیًا بالخط الساخن لإلغاثة 
، أو زیارة مركز 349 173 1800الُمجتمعیة على الرقم 

 إذا كان مفتوًحا. اإلغاثة الُمجتمعیة

 دفع المنحة

حین تقوم بتعبئة استمارة الطلب عبر اإلنترنت إما شخصیًا أو 
بمساعدة أحد موظفي الخط الساخن لإلغاثة الُمجتمعیة، ستُتاح 

لك حینئذ الفرصة إلختیار إما أن یتم تحویل المبلغ إلیك 
) إلى حسابك المصرفي الذي ذكرتھ لنا EFTإلكترونیًا (
لة) حیث تتم المعاملة وفق أطر زمنیة تم (الطریقة ا لُمفضَّ

إرساؤھا من قِبَل المؤسسة المصرفیة التي إخترتھا، أو 
الحضور شخصیًا إلى مركز اإلغاثة الُمجتمعیة وإستالم 
بطاقة رصید إغاثة مصرفیة ُمسبق الدفع والتي یمكنك 

دة بخدمة   EFTPOSاستعمالھا لدى كافة المتاجر المزوَّ
 . ATMات اآللیة وكافة الصراف

وإذا رغبت في التحقُّق من رصیدك المتبقي في بطاقة رصید 
دة برصید فیمكنك الدخول إلى الموقع  اإلغاثة المصرفیة المزوَّ

 اآلتي للتحقُّق من رصید بطاقتك 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecovery

CH 

 المزید من المعلومات
 للمزید من المعلومات ُزر الموقع 

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

ھ إلى مركز  یجب على المسافرین العالقین/المحصورین التوجُّ
إجالء حیث یوجد ھكذا مركز وفي حاالت العُزلة الشدیدة 

المناطق الغربیة الوسطى (مثالً، كإنقطاع الطرقات في 
اإلقلیمیة فإن بعض أشكال المعونات الفوریة إزاء المصاعب 

قد تتوافر كإستثناء فقط).


