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Indonesian

JIKA ANDA TIDAK
MEMILIKI ASURANSI

Dan keluarga serta teman-teman anda tidak dapat
membantu, hubungilah:
Badai dan banjir mengganggu rumah dan mungkin
listrik, saluran pembuangan kotoran serta gas tidak
bekerja. Mungkin juga ada jalan, lapangan udara
dan pelabuhan yang ditutup dan saluran telepon
tidak bekerja.

• Department for Child Protection (DCP, Departemen
Perlindungan Anak) pada 0418 943 835
untuk bantuan penginapan darurat, pakaian,
makanan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya

Mungkin setelah badai atau banjir anda memerlukan
bantuan darurat mengenai tempat menginap,
bantuan kesejahteraan, uang, makanan atau air.

• Department of Housing (Departemen Perumahan)
pada 1800 093 325 untuk perumahan umum atau
bantuan bond (jaminan) untuk mendapat rumah
sewaan jika anda memenuhi syarat

JIKA ANDA MEMILIKI
ASURANSI

Jika rumah anda sangat rusak dan anda memerlukan
pertolongan, teleponlah SES pada 132 500

• Teleponlah perusahaan asuransi anda segera
karena kebanyakan perusahaan memberikan
pelayanan 24 jam sehari

KALAU TIDAK ADA LISTRIK
• Teleponlah Western Power pada 131 351

• Mereka mungkin dapat memberi anda penginapan
sementara, makanan dan uang karena kesukaran
yang mendesak

• Teleponlah Horizon Power pada 132 351
jika anda tinggal di luar kota
(Jika anda tidak pasti lihatlah surat tagihan
listrik anda yang terakhir)

• Pastikan rumah anda terkunci sebelum
anda meninggalkan rumah karena anda
bertanggung-jawab atas keamanan rumah anda

MELAKUKAN PEMBERSIHAN

• Jangan mencoba melakukan perbaikan kecuali jika
anda mempunyai kualifikasi untuk itu, karena ini
dapat membahayakan anda atau keluarga anda
atau menyebabkan kerusakan lebih lanjut yang
tidak akan diganti oleh perusahaan asuransi anda
• Jika ada pertanyaan mengenai asuransi,
hubungilah Insurance Council of Australia
(Dewan Asuransi Australia) pada 1300 728 228

• Mulailah lakukan pembersihan di sekeliling rumah
anda – tumpuklah barang-barang yang lepas
seperti dahan-dahan dan puing-puing jauh dari
meteran air, katup dan saluran telepon
• Teleponlah kotapraja setempat untuk mendapat
nasihat tentang mengeluarkan sampah tetanaman
dan barang-barang lain seperti pagar yang dibuat
dari asbestos

Untuk mendapat nasihat mengenai apa yang harus
dilakukan sebelum, selama dan sesudah badai,
kunjungilah: www.fesa.wa.gov.au
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