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Pamaraang Pangkaligtasan at Muling Pagkonekta sa mga 
Mahahalagang Serbisyo 

Ang Essential Services Safety and 
Reconnection Scheme ay nagbibigay sa mga 
marapat na may-ari ng isang pangunahing 
lugar ng tirahan ng pampinansiyal na tulong 
upang maikonektang muli ang mga 
mahahalagang serbisyong nasira ng 
isang sakuna. 

Makukuhang tulong 

Ang grant (kaloob) na ito ay ibinabayad sa 
dalawang bahagi, Bahagi A at Bahagi B. 

Ang Bahagi A ng grant ay nagbabayad nang 
hanggang: 

 $200 para sa inspeksiyon ng kaligtasan
ng elektrisidad

 $200 para sa isang inspeksiyon ng
kaligtasan ng gas

 $200 para sa inspeksiyon ng kaligtasan
ng tubig

 $200 para sa inspeksiyon ng kaligtasan
ng sewerage (alkantarilya)/septic
system (palikuran)

Ang Bahagi B ng grant ay nagbabayad nang 
hanggang:  
 $4200* bilang kontribusyon sa gastos ng

pagkumpuni, kung habang nag-
iinspeksiyon, ay nakita ng inspektor na
kailangan ng pagkumpuni bago o matapos
maikonektang muli ang
mahalagang serbisyo.

Pagiging marapat 

Upang maging marapat, dapat ninyong 
matugunan ang lahat ng sumusunod  
na panukat: 

 Matugunan ang panukat sa pagiging
marapat na pagsusuri sa kinikita na
nakasaad sa ibaba

 May-ari ng propyedad sa naapektuhang
pook kung saan ang grant ay aktibo at
nagbigay ng katibayan ng pagmamay-ari

(hal.  mga paunawa sa binabayarang 
halaga, iba pang dokumentasyon)** 

 Ang inyong pangunahing lugar ng tirahan
ay nasa pook na naapektuhan ng sakuna
kung saan aktibo ang grant na ito*

 Walang seguro para sa mga gastos na
saklaw ng grant na ito

Pagsusuri sa Kinikita (magkano ang

inyong kinikita) 

Ang inyong kabuuang lingguhang kita bago 
buwisan (gross income) ay dapat mas maliit 
kaysa sa: 
 indibidwal: $988 ($51,398 kada taon)
 mag-asawa/magkapareha: $1,367

(71,061 kada taon)
 nag-iisang magulang at isang anak:

$1,368 ($71,110 kada taon)
 mag-asawa/magkapareha at isang anak:

$1,694 ($88,111 kada taon)

(Para sa bawat karagdagang anak, magdagdag 
pa ng $327 kada linggo; para sa bawat 
independiyenteng adulto, magdagdag pa ng 
$378 kada linggo) 

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 
(Pamaraang Tulong sa Personal  
na Paghihirap). 

Kung hindi ninyo kayang mag-aplay online, 
pakitawagan ang Community Recovery Hotline 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
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sa 1800 173 349 o bumisita sa isang 
Community Recovery Hub kung ito ay bukas. 

Ang isang opisyal ng Pamahalaang 
Queensland ay bibisita sa inyong tahanan 
upang tasahin ang inyong aplikasyon. 

Kabayaran ng grant 
 

Ang kabayaran ng grant na ito ay nahahati sa 
dalawang bahagi (halaga ng inspeksiyon at 
halaga ng pagkumpuni).  Ang kabayaran ay 
ibibigay sa inyo o sa tradesperson (trabahador) 
na gumagawa ng pagkumpuni.  

Kung matagumpay ang inyong aplikasyon, ang 
inyong grant ay ibibigay sa isa sa sumusunod 
na mga paraan sa pamamagitan ng Sentral na 
opisina sa pagproseso ng kagawaran: 

 electronic funds transfer (EFT) 
[elektronikong paglilipat ng pondo] sa 
inyong hinirang na bank account  o 

 kabayarang tseke na ipapadala sa 
pamamagitan ng koreo sa inyong tirahan. 

Ang mga kabayaran para sa pag-inspeksiyon at 
muling pagkonekta ay magagawa lamang 
matapos magbigay ang aplikante sa 
Kagawaran ng resibo para sa serbisyo, o ang 
tradesperson ay magbibigay nang diretso sa 
Kagawaran ng isang “invoice” (talaan ng 
ginawa at halaga). 
 
Ang mga kabayaran para sa pagkumpuni ay 
magagawa lamang matapos magbigay ang 
isang lisensiyadong kontratista sa Kagawaran 
ng presyo para sa pagkumpuni, at ang grant ay 
naaprubahan.  Mahalagang kumpirmihin ang 
inyong pagiging marapat para sa grant na 
ito bago simulan ang trabaho sa inyong 
propyedad. 
 
*Hindi ninyo kailangang maging isang 
mamamayan ng Australya.  

**Kung ang dokumentasyon ay nawala sa 
nasabing pangyayari, paki-sabihan ang Opisyal 
ng Kagawaran na magbibigay ng tulong. 

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

http://www.qld.gov.au/communityrecovery

