
Emergency Hardship Assistance – Tagalog

Tulong-Pinansyal sa Naghihirap Para sa 
Mahahalagang Serbisyo  

Ang Emergency Hardship Assistance Grant ay 
makukuha bilang isang kontribusyon upang 
suportahan ang mga taong diretsong 
naapektuhan ng isang sakuna upang 
matugunan ang kanilang kagyat na 
mahahalagang pangangailangan sa pagkain, 
damit, gamot, o pansamantalang tirahan. 

Makukuhang tulong  
Ang Emergency Hardship Assistance Grant ay 
nagbibigay ng $180 kada tao, hanggang sa 
$900 para sa isang pamilyang may limang 
katao o higit pa. Ang grant (tulong-pinansyal) 
ay mahihiling pitong araw makalipas gawing 
aktibo ang grant sa inyong pook.  

Pagiging marapat  
Kapag naging aktibo na ang Personal Hardship 
Assistance Scheme (Pamaraang Tulong sa 
Personal na Paghihirap), dapat ninyong 
matugunan ang sumusunod na mga panukat sa 
pagiging marapat:  
 Ang inyong pangunahing lugar ng tirahan

ay dapat nasa pook ng kapahamakan kung
saan naging aktibo ang tulong-pinansyal

 Nakaranas kayo ng paghihirap dahilan sa
pangyayari

 Hindi ninyo makayanang tumugon sa
inyong kagyat na mahahalagang
pangangailangan sa pagkain, damit,
gamot, o pansamantalang tirahan.

Ang kawalan ng koryente sa inyong tahanan ay 
hindi isang panukat sa pagiging nararapat 
upang makakuha ng Emergency Hardship 
Assistance Grant. 
Hindi sinusuri ang inyong kinikita para sa grant 
na ito. 

Paano mag-aaplay  
Kung naniniwala kayong natutugunan ninyo 
ang nasa itaas na mga panukat sa pagiging 
marapat at nangangailangan ng kagyat na 
tulong, mangyari lamang na mag-aplay   
online sa website ng Department of 
Communities (Kagawaran ng mga Komunidad) 

ng Pamahalaang Queensland sa 
www.communityrecovery.qld.gov.au  
Pansinin na ang link/website na ito ay hindi pa 
magagamit hanggat hindi nagiging aktibo ang 
Personal Hardship Assistance Scheme. 
Kung hindi ninyo kayang mag-aplay online, 
pakitawagan ang Community Recovery Hotline 
sa 1800 173 349, o bumisita sa isang 
Community Recovery Hub kung ito ay bukas.  

Kabayaran ng grant   
Kapag sariling nangungumpleto ng isang online 
na aplikasyon o may tulong ng kawani ng 
Community Recovery Hotline, magkakaroon 
kayo ng pagkakataong pumili sa elektronikong 
paglilipat ng pondo (EFT) sa hinirang na bank 
account (mas gustong paraan), na 
mapoproseso sa itatakdang panahon ng inyong 
bangko o maaari kayong pumunta sa isang 
Community Recovery Hub at kolektahin ang 
may paunang-bayad na Recovery Credit Card 
na magagamit sa lahat ng tindahan na may 
pasilidad na EFTPOS at sa lahat ng ATM.  

Kung nais ninyong tingnan ang balanse ng 
isang Recovery Debit Card, makakapag-log-in 
kayo upang tingnan ang balanse ng inyong 
card sa 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH  

Dagdag na impormasyon 
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita 
sa  www.qld.gov.au/communityrecovery   
o tumawag sa 1800 173 349.

Ang mga nagbibiyaheng nalagay sa kagipitan 
ay ituturo sa isang sentro ng pinaglikasan, kung 
mayroon.  Sa kaso ng labis na pagkakahiwalay 
(hal. mga naputulan ng daan sa mga 
pangrehiyong pook sa Central Western, ang 
ilang tulong sa porma ng IHA ay maaaring 
makuha sa pamamagitan ng mga natatanging 
kadahilanan). 

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

