
Structural Assistance Grant (ਸਟਕਚਰਲ 

ਅਿਸਸਟਸ ਗਾਂਟ) 
ਸਟਕਚਰਲ ਅਿਸਸਟਸ ਗਰਾਂਟ (SAG) ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ/ਕਬਜੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਮਿਹਫਜ਼ੂ ਅਤ ੇਰਿਹਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਆਫ਼ਤ ਦਆੁਰਾ ਨੁਕਸਾਿਨਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

SAG ਨੰੂ ਕੁਈਨਜ਼ਲਡ ਅਤ ੇਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਸਨਲ ਹਾਰਡਿਸ਼ਪ ਅਿਸਸਟਸ ਸਕੀਮ (PHAS) ਦਆੁਰਾ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ, ਮਾਿਲਕ/ਕਬਜੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੌਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। SAG ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀ ਂਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਜੋ ਘਰ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਰਿਹਣਯਗੋ ਅਤ ੇਮਿਹਫਜ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼, ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਤ ੇਿਡਜੀਟਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਿਵਭਾਗ 
ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂ ੇਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ੇਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਯੋਗ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੈਰਾਵਨ ਜਾ ਂਵੈਸੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵ।ੇ 

 ਯਗੋਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 
SAG ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

 ਉਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਗਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਘਟਨਾ ਦਆੁਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਿਥਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

 ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੈਰਾਵਨ ਜਾ ਂਿਕਸ਼ਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ)ੈ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱੁਖ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ (ਮੱੁਖ ਘਰ) ਵਜ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵ।ੋ

 ਯੋਗ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ
 ਉਸ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀ ਂਮਾਲਕ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ

ਤ ਵੱਧ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤ ੇਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੀਟਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸ ਵਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਦਜੂ ੇਤ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹ।ੋ

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਨਹੀ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਜਾ ਂਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਹ:ੈ

o ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ (ਿਜਵ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ/ਹੜ) ਅਤ/ੇਜਾ ਂਲਈ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀ ਂਹੈ
o ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ

 ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾ ਂਦੱਸ ੇਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ

ਅਸੀ ਂਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ ਜਾ ਂਆਫ਼ਤ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਅਯੋਗ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਮਿਹਫਜ਼ੂ ਅਤੇ ਰਿਹਣਯਗੋ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ੇਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਾਂਗੇ।  

ਆਮਦਨੀ ਟੈਸਟ (ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਕੰਨਾਂ ਕਮਾਉਦਂਾ ਹ)ੈ

ਉਸ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਟੈਕਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ) ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 ਇਕੱਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ:ੇ $988 ($51,398 ਪਤੀ ਸਾਲ) 
 ਜੋੜ ੇਲਈ: $1,367 ($71,061 ਪਤੀ ਸਾਲ) 
 ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ: $1,368 ($71,110 ਪਤੀ ਸਾਲ) 
 ਜੋੜ ੇਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ: $1,694 ($88,111 ਪਤੀ ਸਾਲ) 

ਹਰੇਕ ਵਧੀਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਪਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $327 ਜੋੜ।ੋ ਹਰੇਕ ਿਨਰਭਰ ਬਾਲਗ ਲਈ, ਪਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $378 ਜੋੜ।ੋ 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਜਾ ਂਦੋ ਤ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹ,ੈ 
ਆਮਦਨੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  

ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ(ਆਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਂਜਾ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ)ੇ, ਇਹ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ:

 ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਵੇਰਵੇ
 ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ*



20 ਅਪੈਲ 2022 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

 ਜਾ ਂਤਾਂ: 
o ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 
o ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤ ਸਬੂਤ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ (ਿਜਵ ਿਕ ਤੂਫਾਨ/ਹੜ) 

ਲਈ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 
o ਬੀਮਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੇਕਰ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਸਬੂਤ ਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਸਟ (ਿਜਵ ਿਕ ਪੇਸਿਲਪਸ, ਸਟਰਿਲੰਕ ਬੈਨੀਿਫਟ ਸਟੇਟਮਟ ਜਾ ਂਆਸਟੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 
ਆਿਫਸ ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮਟ) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਸਨਾਖ਼ਤ ਅਤ ੇਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟ ੋਪਛਾਣ 
 ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰਾ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ, ਜੋ SAG ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਿਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੋਵੇ। 

*ਜੇਕਰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਭਾਗੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ਕੀ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
ਤੁਸੀ ਂਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

 ਿਨਵੇਸ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਛੱੁਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਂਿਕਰਾਏ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ 
 ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਪਵਾਨਗੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹਨ 
 ਕੈਰਾਵਨ ਅਤ ੇਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੱੁਢਲੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾ ਂਵਜ ਨਹੀ ਂਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 
 ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਮੌਜੂਦ ਸੀ  
 ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮ ਮੁਰਮੰਤ ਦਾ ਕੰਮ। 

 ਮੁਲਾਕਂਣ ਪਿਕਿਰਆ 
ਜਦ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਂਸੰਪਰਕ 
ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀ ਂਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੇ Essential Services Safety and Reconnection Scheme (ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇ
ਪੁਨਰ-ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਗਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੈਪਿਟਕ ਪਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ 
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀ ਂਿਫਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਮੱੁਲ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੋਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਂਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਵਾਂਗ ੇਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਗਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਇਸ ਗਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾ ਂਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੁਰੰਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੇਡ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਗਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਇਹਨਾ ਂਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

 ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟਾਂਸਫਰ (EFT)। ਇਹ ਸਮਾ ਂਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਬਕ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 ਚੈੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦਰੌਾਨ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਕਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਜਾ ਂਮੁਰਮੰਤਕਰਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 
ਨੰੂ 1800 173 349 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

ਪਵਾਿਨਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਰਿਜਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Our lists and registers | Queensland Building 

Construction Commission (qbcc.qld.gov.au)'ਤੇ ਜਾਓ | 
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 ਹਰੋ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਿਬੱਲਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਗਾਟਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤ ਵੱਧ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਗਾਂਟਾ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂ ੇਫੰਡਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋ। 

 ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ ਦੇਣੀ ਹ ੈ
 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਕਵਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਂਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ: www.communityrecovery.qld.gov.au (ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਿਸਰਫ਼ 

ਉਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦ PHAS ਗਾਂਟਾ ਂਲਾਗੂ /ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ) 
 ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ: ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 173 349 'ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 
 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ: ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੱਬ 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.qld.gov.au/communityrecovery 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 173 349 'ਤ ੇ
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 


