
منحة المساعدة الهيكلية
هي مساهمة تُقدَّم إلى غير المؤمن عليهم وذوي الدخل المنخفض والمالك/القاطنين للمساعدة في إصالح منازلهم لجعلها آمنة  (SAG) منحة المساعدة الهيكلية 

 وصالحة للسكن إذا تعرضت للتلف بسبب كارثة مؤهلة للمنحة. 

وتهدف إلى   (PHAS) بشكل مشترك من قبل حكومة كوينزالند وحكومات الكومنولث من خالل برنامج المساعدة الشخصية في حاالت المشقة SAG يتم تمويل
 SAG ة. ال تُعدُّ أن تكون شبكة أمان للمالك/القاطنين منخفضي الدخل الذين ليس لديهم تأمين وغير القادرين على الوصول إلى أي طرق أخرى للمساعدة المالي

د الرقمي مقيِّمين بديالً للتأمين وهي متاحة فقط لإلصالحات الالزمة لكي يصير المنزل آمنًا وصالًحا للسكن. ستستخدم وزارة المجتمعات واإلسكان واالقتصا
 متخصصين لتحديد نطاق األعمال المطلوبة لتحقيق ذلك. 

دوالر كحد أقصى. يشمل تعريف المنزل أي بيت متنقل (كرفان) أو  50,000ل إلى يمكن ألصحاب المنازل المؤهلين التقدم بطلب للحصول على مساعدة تص 
 قارب يمثل مكان اإلقامة األساسي لمقدم الطلب. 

ة  معاي األهل
:SAGيجب على مقدمي الطلبات استيفاء المعايير التالية ليكونوا مؤهلين لتلقي 

 .يجب أن يكون مكان السكن الذي تتقدم بطلب للحصول على منحة بشأنه موجوداً داخل منطقة مؤهلة متأثرة بحدث الكارثة
   الرئيسي (المنزل الرئيسي) وقت وقوع الكارثة. أنك كنت تعيش في مكان السكن (بما في ذلك كرفان أو قارب) كمكان إقامتك
  .ض ألضرار هيكلية كنتيجة مباشرة للكارثة المؤهلة للمنحة  أن يكون مسكنك قد تعرَّ
 تقييمها   يجب أن تمتلك مكان السكن أو يكون لديك رهن عقاري عليه. إذا كانت هناك عدة مساكن في نفس العقار ولم يتم قياسها بشكل منفصل، فيمكننا

على أنها منازل منفصلة إذا كان بإمكانكم إثبات أنكم تعيشون بشكل مستقل عن بعضكم البعض.  
  النفقات أو الخسائر التي تكبدتها أثناء الكارثة. يجب أّال تكون لديك بوليصة تأمين تغطي
  :إذا كانت لديك بوليصة تأمين 

o  وليس لديك تغطية لحدث معين (مثل العواصف/الفيضانات) و/أو
o  .يجب أن يكون لديك دليل على رفض مطالبة التأمين

  .يجب أن تستوفي معايير اختبار الدخل الموضحة أدناه

منزلك للتأكد من تعرضه للتلف أو التدمير أو عدم صالحيته للعيش كنتيجة مباشرة للكارثة ولتقييم نطاق األعمال  سنرسل مقيّمين متخصصين إلى 
   .الالزمة إلعادته إلى حالة آمنة وصالحة للسكن

 (دخل مقدم الطلب)  اختبار الدخل

لمقدم الطلب (قبل الضريبة) أقّل من:  األسبوعييجب أن يكون إجمالي الدخل  

   :دوالر في السنة) 51,398دوالر ( 988 الفرد
   :دوالر في السنة)   71,061دوالر ( 1,367 الزوجان
   :دوالر في السنة)  71,110دوالر ( 1,368   الوالد الوحيد، مع طفل واحد
   :دوالر في السنة)  88,111دوالر ( 1,694   الزوجان مع طفل واحد

دوالًرا في األسبوع.  378دوالًرا في األسبوع. لكل شخص بالغ ُمعال، اضف   327طفل إضافي، اضف لكل 

الدخل على  ال يتم تضمين دخل أي شخص بالغ آخر في األسرة. عندما يكون العقار مملوًكا بشكل مشترك لشخصين أو أكثر غير مرتبطين، يتم تطبيق اختبار
 جميع المالكين.  

ة  ة واألدلة المطل ات اله إث
مع توضيح:   ا)، يتعين على المتقدمين إكمال استمارة طلب  (عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف أو شخصيً 

  تاريخ وتفاصيل الضرر 
  * إثبات ملكية العقار 
  :أي ّمما يلي 

o  .إقرار قانوني يفيد بأن مقدم الطلب ليس لديه بوليصة تأمين 
o  .(مثل العواصف أو الفيضانات) دليل من شركة تأمين مقدم الطلب يؤكد أن مقدم الطلب ليس لديه تغطية لحدث معين
o   التأمين إذا كان مقدم الطلب قد تلقى رفضاً لمطالبات التأمين.دليل على نتيجة مطالبة 

   دليل على أن مقدم الطلب يستوفي اختبار الدخل (على سبيل المثال، إصاالت دفع المرتبات أو بيان دفعات سنترلينك أو إشعار تقييم من
مكتب الضرائب األسترالي). 

تقديم إثبات الهوية وإثبات مكان اإلقامة. هذا يمكن أن يكون: إلكمال الطلب، سيحتاج مقدم الطلب أيًضا إلى  

  رخصة القيادة أو إثبات هوية آخر يحمل صورة مقدم الطلب 
  توضح أسماء أفراد األسرة التي يطالب مقدم الطلب بمنحة   ميديكير بطاقةSAG  .بشأنهم 



 2022أبريل/نيسان   20تّم التحديث في  

  

 دليل آخر يوضح اسمه وتاريخ ميالده وعنوانه. إذا لم يكن لدى مقدم الطلب هذه المعلومات، فسيتعين عليه تقديم 

 إذا فقدت هذه الوثائق في حادث الكارثة، يرجى إبالغ مسؤول اإلدارة الذي سيقدم المساعدة.  *

 ما ال تتم تغطيته
 ال يمكنك التقديم إلصالح: 

  العقارات االستثمارية، مثل منازل العطالت أو العقارات المؤجرة 
  تتوافق مع متطلبات الموافقة على مكان السكنالهياكل التي ال 
  األصول مثل الكرفانات والقوارب التي ال تستخدم كأماكن إقامة أساسية 
   الضرر الذي كان موجوًدا قبل الحدث 
  .أعمال صيانة الممتلكات 

م  ة التقي  عمل
 الضرر. عند اكتمال الطلب، سوف نتصل بمقدم الطلب عبر الهاتف لترتيب زيارة لتقييم 

منحة برنامج سوف نفحص عقار مقدم الطلب لتحديد ما هو مطلوب لجعل منزله آمنًا وصالًحا للسكن. إذا كان مقدم الطلب قد تقدم أيًضا بطلب للحصول على 
صات السالمة )، فسنقوم أيًضا بإجراء فحوEssential Services Safety and Reconnection Schemeسالمة وإعادة توصيل الخدمات األساسية (

 .إلعادة توصيل الكهرباء والغاز والمياه وخدمات الصرف الصحي وأنظمة الصرف الصحي

ع الكارثة. بمجرد الموافقة  سنقوم بعد ذلك بإعداد نطاق األعمال، بما في ذلك التكلفة التقديرية لإلصالحات. لن يكون مبلغ المنحة أكثر من قيمة الممتلكات قبل وقو 
 سنمنح مقدم الطلب نسخة وقد يُطلب منه التوقيع على إقرار قانوني قبل دفع أي أموال.  على نطاق األعمال، 

 شهر إلكمال اإلصالحات.   12بمجرد أن يتلقى مقدم الطلب دفعة المنحة، يكون أمامه 

قة الدفع   ط
 دفع المنحة عن طريق:يمكن دفع المنحة لمقدم الطلب أو مباشرة إلى الحرفي أو العامل الذي يكمل اإلصالحات. يمكن 

 نظام تحويل األموال اإللكتروني (EFT)  .إلى الحساب المصرفي المدرج في الطلب. يعتمد التوقيت على وقت معالجة البنك للدفع 
 يُرسل بالبريد على العنوان المدرج في الطلب.  شيك 

 الدعم أثناء اإلصالحات 
 إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الدعم.  سوف نتصل بك بانتظام لمعرفة مدى تقدم إصالحات منزلك وما

 .  1800173349إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للحصول على عروض أسعار أو متعهدي اصالحات، اتصل بالخط الساخن الستعادة وضع المجتمع على الرقم  

    (qbcc.qld.gov.au)سجالتنا | مفوضية كوينزالند لتشييد المباني قوائمنا و  للوصول إلى سجل الحرفيين المعتمدين، قم بزيارة 

 مساعدة أخرى 
 قد يكون بإمكانك التقدم بطلب للحصول على منح أخرى إذا كانت فواتير اإلصالح الخاصة بك تكلف أكثر من مبلغ هذه المنحة. 

، فقد تتمكن من الحصول على مشورة مالية للمساعدة في وضع الميزانية وتحديد  إذا لم تتمكن من الحصول على المبلغ الكامل لألموال المطلوبة إلصالح منزلك 
 أولويات اإلنفاق. 

م الطلب  ة تقد ف  ك
 عبر بوابة استعادة وضع المجتمع:  التقديم عبر اإلنترنت www.communityrecovery.qld.gov.au   تكون البوابة مفعلة/يمكن الوصول إليها)

  PHAS)فقط عندما يتم تفعيل/إتاحة ِمنح 
 :349 173 1800اتصل بالخط الساخن الستعادة وضع المجتمع على الرقم   التقديم عبر الهاتف 
 :مركز استعادة وضع المجتمع قم بزيارة   التقديم شخصًيا   

د من المعلومات   الم
أو اتصل بالخط الساخن الستعادة وضع المجتمع على   www.qld.gov.au/communityrecovery للمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

  349 173 1800.الرقم


