
أسبوعًا16لما يصل إلى 

ذين ال يستطيعون العيش سكان نيو ساوث ويلز في الضواحي التي تأثّرت بشكل كبير والدفعة دعم اإليجار للتعافي من الفيضانات تساعد 

.2022مارس /فبراير وآذار/في منازلهم بسبب العواصف والفيضانات التي حدثت في شباط

من دفعة دعم اإليجار للتعافي
الفيضانات

:لن تكون مؤهالً لتقديم طلب إذا

يش كان المنزل المتضرر هو عقار استثماري ال تع•

فيه

ن كان يحق لك تقديم مطالبة للحصول على سك•

.مؤقت بموجب بوليصة تأمين

:األشياء التي تحتاج إليها

يمكنك إعداده حساب عند بدء -MyServiceNSWحساب•

.تقديم طلبك

.اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك•

.إثبات هويتك•

.اركدليل بالصور على األضرار المباشرة التي لحقت بعق•

كن عدد األشخاص الذين يعيشون في منزلك ويحتاجون إلى س•

.على المدى القصير

. دليل على حجز سكنك المؤقت•

.تفاصيل حسابك المصرفي األسترالي للدفع•

12أحد إشعارات ضرائب البلدية أو فاتورة خدمات من آخر •

(.إذا كنت تملك العقار وتعيش فيه)شهًرا 

ر نسخة من اتفاقية اإليجار الحالية، أو فاتورة خدمات من آخ•

(.إذا كنت تستأجر العقار)شهًرا 12

ين مثل إذا لم تتمكن من تقديم هذه المستندات، يمكنك تقديم دليل

ك أو إشعار تسجيل سيارة، أو خطاب يحمل عنوانك من سنترلين

أو  Service NSWمكتب الضرائب األسترالي أو

Transport for NSW.

ف هذه الدفعة لمرة واحدة هي للمساعدة في دفع تكالي

:حجوزات اإلقامة قصيرة األجل

أو بعد ذلك2022فبراير /شباط22التي تم إجراؤها في •

.ليلة أو أكثر14لمدة •

نزلك تعتمد الدفعة على عدد األشخاص الذين يعيشون عادةً في م

.ويحتاجون إلى سكن للمدى القصير

دوالر6000–( 1)شخص واحد •

دوالر7200–( 2)شخصان •

دوالر9200–أشخاص 3•

دوالر12400–أشخاص 4•

دوالر15200–أشخاص 5•

دوالر18000–أشخاص 6•

أشخاص يعيشون في منزلك، 6إذا كان هناك أكثر من 

.دوالر عن كل شخص إضافي2800فستزيد الدفعة 

.  يمكن لشخص واحد من كل أسرة تقديم الطلب•

.2022يونيو /حزيران24يغلق باب التقديم في •

:ستكون مؤهالً لتقديم طلب إذا

عاًما أو أكثر18كنت مقيًما في نيو ساوث ويلز وعمرك •

كان العقار المتضّرر في ضاحية تأثّرت بشكل كبير•

كان العقار المتضّرر هو مكان إقامتك الرئيسي •

صة تأمين أو ال يمكنك المطالبة بتكاليف السكن المؤقت بموجب بولي•

.أن تأمينك ال يغطي المدة الكاملة الحتياجات سكنك
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متطلبات التدقيق

ة لمدة عام واحد مقدمة بموجب الدفعقد يتم التدقيق في طلبك في المستقبل، لذلك ستحتاج إلى االحتفاظ بجميع األدلة الوثائقية المتعلقة بطلبك والمساعدة ال

م والمبلغ يجب أن يتضمن دليل حجز السكن قصير األجل اسمك وموقع السكن وعدد األشخاص الذين تم الحجز له. بعد يوم إغالق باب الطلبات

.المستحق والمدة الزمنية للسكن

كيفية تقديم طلب

:يمكنك إما. تحقّق من استيفائك معايير األهلية، وقم بتجهيز وثائقك وادلتك

.  ‘دفعة دعم اإليجار للتعافي من الفيضانات’والبحث عن  service.nsw.gov.auتقديم طلب عبر اإلنترنت على -1

.MyServiceNSWحسابك في ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الموقع أو إعداد 

13أو االتصال بالرقم -2 77 88.

إثبات الهوية

:وهذا قد يشمل. المطلوب تقديم اثنتين من وثائق الهوية

رخصة قيادة أسترالية•

بطاقة مديكير•

جواز سفر أسترالي•

شهادة ميالد أسترالية•

تأشيرة سفر أسترالية•

شهادة الجنسية األسترالية•

شهادة تسجيل أسترالية بالنَسَب•

.األستراليةImmiCardبطاقة•

13إذا فقدت هويتك أو تعرَضت للتلف، فاتصل بنا على الرقم .للحصول على بدل ضائع 88 77
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