
 دعم التعافي من الفيضانات
 بالعواصف أو الفيضاناتمساعدة إذا كنت قد تأثرت 

 للمزارعين والمنتجين األساسيين 

 لمنتجين األساسيين المؤهلين. ل والقدرة على الصمود واإلعمارتعافي الدعم ل•  مجموعة دعم القطاعات األساسية
 ح المنتجين المهمين لتقديم دعم سريع للمنتجين األساسيين المتأثرين بشكل كبير.• مَن

 والقدرة على الصمود لدعم عمليات سلسلة التوريد. ات• مشاريع تعافي القطاع

 . واإلصالح والتعافيدوالر للمنتجين األساسيين للمساعدة في تكاليف التنظيف  75000 إلى تصل حمَن • منحة الكوارث الخاصة 

اإلصالح واالستبدال العاجل للبنى 
 التحتّية 

إلصالح  مناطق كوارث اأنهالتي تم اإلعالن  (*LGAs) المحلية الحكومات دعم المنتجين األساسيين في مناطق •

  واستبدال البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي. سيضمن هذا العمل تشغيل أنظمة المياه والصرف

 لحة للشرب. مياه شرب آمنة وصا توفير الصحي، مع
•  

منَح تقييم العقارات وهدمها 
(PAD ) 

 رة.اإلنتاج األولي المتضر   لعقارات مجاني  مجانية وهدم إنشائية • تقييمات
 

األراضي  منَح أصحاب 
 الزراعية 

 دوالر لمساعدة مالكي األراضي في أعمال التنظيف أو األضرار أو الخسائر.  25000ما يصل إلى  •
 ألصحاب األراضي غير المؤهلين بموجب متطلبات الدعم الحالية. ةمتاح •

•  
الدعم الخاص بالفيضانات  

للمؤسسات التجارية في منطقة  
 األنهار الشمالية 

 

 ح أخرى. الصغيرة غير المؤهلة للحصول على مَن للمؤسسات التجاريةدوالر  10000بقيمة ح مَن •

ة في موظفًا للمساعد  20المتوسطة الحجم التي تضم أكثر من  للمؤسسات التجاريةدوالر  200000ما يصل إلى  •
 التنظيف واإلصالحات األساسية واالستبدال التي ال يغطيها التأمين الحالي.

 في المنطقة الستعادة الوظائف الماهرة واالحتفاظ بها في المجتمعات المحلية.  الكباردعم أرباب العمل  •

رجى االتصال بخدمات األراضي المحلية والدعم البيطري والمشورة الزراعية، ي    للمواشيللحصول على تقييمات حيوانية   • المشورة الزراعية 
 . www.lls.nsw.gov.au/ floodrecovery الموقع أو زيارة 299 795 1300 الرقم على

ساعة في اليوم   24للحصول على دعم الصحة العقلية على مدار  14 11 13على الرقم  Lifelineيمكنك االتصال بـ  • دعم الصحة العقلية 
 lifeline.org.auأيام في األسبوع، أو زيارة  7 و

علنة ب  • المساعدة في التنظيف كوارث إلزالة الحطام من داخل وحول ممتلكاتهم، أنها مناطق مساعدة المنتجين األساسيين في المناطق المحلية الم 
 أو الوصول اآلمن. الترميمإذا كان ذلك يمنع 

 التنظيف".  نصائح حولوابحث عن " nsw.gov.auمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  لل •

 ح" أو "إرشاداتوابحث عن "المساعدة في حاالت الكوارث" أو "شرح المَن service.nsw.gov.auقم بزيارة  • فهم أهليتك لمساعدة 
 .88 77 13الرقم  الكوارث". يمكنك أيًضا االتصال بنا علىخاصة ب 

االستجابة للكوارث من الخدمات  
 القانونية في نيو ساوث ويلز 

 

مساعدة في قضايا اإليجار والتوظيف ومعرفة حقوقك في العمل والضائقة المالية والغرامات غير المدفوعة ونظام  •
Centrelink .والمشكالت القانونية اليومية األخرى بعد وقوع كارثة 

 . " الفيضانات   وابحث عن "الضواحي المتأثرة   service.nsw.gov.auالضواحي شديدة التأثر، تفضل بزيارة    أسماء   ق من للتحقّ    *

ر الموقع   88 77 13للمزيد من المعلومات اتصل بنا على الرقم    nsw.gov.au/floods  أو ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lls.nsw.gov.au/

