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Australian Government Disaster Recovery
Payment
Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) គឺជាការបង់ប្រាក់តែមួ យដង
ដដើមបីជួយអ្ន ក ប្របសិនដបើអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លង
ាំ ដោយសារដប្ររ៉ះមហនត រាយតដលានប្របកាស។
វាមិនតមនជាការខូ ចខ្ែ ឬការលាំាកែិចែួ ច។

ចាំនួនប៉ុន្មានតដលអ្ន កអាចទទួ លាន
ប្រសិនបរើអ្នកមានសិទ្ធិទ្ទ្ឿ ល ប

ោះអ្ន កអ្ន កនឹងទ្ទ្ឿ លបាន៖

$1,000 សប្មារ់មនុសសបេញវ ័យមានក់
$400 សប្មារ់កុមារមានក់ៗដែលមានអាយុតិចជាងឆ្នាំ 16

អ្ន កណាខល ៉ះតដលអាចទទួ លានវា
បែើមបីទ្ទ្ឿ លបាន AGDRP
 ជាអ្ន កស្ននក់បៅអ្ូ ប្ស្នាលី ឬកាន់ទ្ិដ្ឋាការដែលមានសិទ្ធទ្
ិ ទ្ឿ លបាន
 មានអាយុ 16 ឆ្នាំ ឬអាយុបប្ចើនជាងបនោះបៅបេលននបប្រោះមហនា រាយ
ឬកាំេុងទ្ទ្ឿ លបានការរង់ប្បាក់សនា ិសុខសងគ ម
 ប្តួវបៅតាមលកខ ខណ្ឌតប្មួវមានសិទ្ធិទ្ទ្ឿ លបានររស់ Local Government Area (LGA)។
អ្ន កប្តួវដតបានរងផលរោះពាល់ជាអ្វ ិជ្ជ មានបដ្ឋយបប្រោះមហនា រាយដែលបានប្រកាស។ ឧទាហរណ្៍៖
 អ្ន កបានរងររឿ សធ្ង ន់ធ្ងរ
 អ្ន កជាសមាជ្ិកប្រៀ ស្នរជ្ិតររស់េលរែា អ្ូប្ស្នាលី ឬអ្ន កស្ននក់បៅអ្ូ ប្ស្នាលីដែលបានស្នារ់ ឬកាំេុងបាត់ខល េន
 បប្រោះមហនា រាយបានរាំផាិចរាំផ្លាញកដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នក ឬក៏វាប្តួវដតកាំបទ្ចបោល
 មានការខូ ចខាតខាាាំងបៅដផន កខាងកនុងននកដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នក
 បប្រោះមហនា រាយបានរោះពាល់ែល់ដផន កខាងកនុងននកដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នក
បដ្ឋយស្នរលកខ ខណ្ឌអាកាសធាតុ
 កដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នកប្តួវបានប្រកាសថាមានភាេទ្ន់បខោយខាងរច

សមព ័នធ

 ប្រេ័នធលូទ្ឹកសអុយបានបធ្វ ើឱ្យកខវ ក់ែល់ដផន កខាងកនុងននកដនា ងបរហដ្ឋានររស់អ្នក
 បប្រោះមហនា រាយបានរាំផាិចរាំផ្លាញ ឬបានបធ្វ ើឱ្យខូ ចខាតែល់ប្ទ្េយសមបតា ិសាំខាន់ៗដែលអ្ន កមានបៅ
ឯកដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នក
 អ្ន កជាអ្ន កដែទា ាំចមបងននកូ នដែលបៅកនុងរនទុកដែលបានជ្ឿ រប្រទ្ោះរញ្ហាណាមឿ យខាងបលើ។

និយមន័យ
 កដនា ងបរហដ្ឋានសាំខាន់ររស់អ្នករឺជាកដនា ងសាំខាន់ដែលអ្ន កមានសិទ្ធិ ឬមាន
អាជាារ័ណ្ណបែើមបីរស់បៅជាធ្មម តា។ វាមិនរ ឿមរញ្ចល
ើ ផទ ោះជ្ឿ លបេលនែងឈរ់សប្មាក
ឬអ្ចលនប្ទ្េយវ ិនិនិបោរបទ្។
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 ប្ទ្េយសមបតា ិសខា
ាំ ន់រឺជាប្ទ្េយសមបតា ិមឿយ ឬប្ទ្េយសមបតា ិ
ដែលមានតនមា ទ្ផ
ី ោរសរុរ $20,000
ឬបប្ចើនជាងបនោះ។ ឧទាហរណ្៍ បនោះរ ឿមមានអ្ររ ោនជ្ាំនិោះ រែយនា caravan
 អ្ន កជាអ្ន កដែទា ាំកូ នចមបង ប្រសិនបរើកូនបៅកនុងរនទុកររស់អ្នក បហើយមិនទាន់ែល់អាយុ 16
កដែទា ាំចមបងប្តួវដតមានការទ្ទ្ឿ លខុសប្តួវផល វើ ចារ់សប្មារ់ការដែទា ាំប្រោាំនែង សុខុមាលភាេ
និងការរ ើកធ្ាំធាត់ររស់កូនជាប្រោាំនែង។

រដបៀបទាមទារ
របរៀរបលឿនរាំផុតកនុងការទាមនទ្ររឺបៅទ្ូ រសេទ បៅបលខ 180 22 66។ ដខសទ្ូ រសេទ បរើកេីនែង ចនទ ែល់នែង សប្ុ ក
េីបមាង 8 am ែល់ 5 pm បមាងកនុងតាំរន់។ អ្ន កអាចបសន ើសុាំអ្នករកដប្រផ្លទល់មាត់បដ្ឋយឥតរិតនែា
ប្រសិនបរើអ្អ្ន កប្តួវការអ្ន ករកដប្រ។
ប្រសិនបរើអ្នកជាសមាជ្ិកននរូ ប្សករ អ្ន កទា ាំងេីរអាចទាមទារការរង់ប្បាក់បនោះបាន។ អ្ន ក
និងនែរូ រររស់អ្នកប្តួវដតបធ្វ ើការទាមទារដ្ឋច់បដ្ឋយដែកេីរន។
បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្មារ់េ័ត៌មានរដនែ ម។ បនោះរ ឿមមាន៖
 ជ្បប្មើសកនុងការទាមទារ
 មានសិទ្ធិទ្ទ្ឿ លបាន LGAs
 របរៀរចូ លបប្រើប្បាស់បសវាកមម ររស់បយើង។

សប្រាប់ព័ែ៌ានបតនែ ម
 បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្មារ់េ័ត៌មានរដនែ មជាភាស្នអ្ង់បរា ស។
 បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលអ្ន កអាចអាន ស្នដាបរ់ ឬបមើល វ ើបែអ្ូ
ដែលមានេ័ត៌មានជាភាស្នររស់អ្នក។
 បៅទ្ូ រសេទ បៅបលខ 131 202 បែើមបីនិោយជាមឿ យបយើងជាភាស្នររស់អ្នកអ្ាំេីការរង់ប្បាក់
និងបសវាកមម Centrelink
 បៅទ្សស

មជ្ឈមណ្ឌលបសវាកមម ។

ចាំណា៖ាំ ការបៅទ្ូ រសេទ េីបលខទ្ូ រសេទ ផទោះបៅកាន់បលខ ‘13’
អ្ូ ប្ស្នាលី
ប្តួវបានរិតនែា តាមអ្ប្តាបែរ។ អ្ប្តាប ោះអាចដប្រប្រៀ លេីតនមា ននការបៅទ្ូ រសេទ បៅកនុងតាំរន់
បហើយក៏អាចដប្រប្រៀ លរវាងអ្ន កផដាប ល់បសវាទ្ូ រសេទ
ផងដែរ។ ការបៅទ្ូ រសេទ បៅបលខ ‘1800’
ប្ររូវបានរិតបមាង បហើយអាចរិតនែា តាមអ្ប្តាកាន់ដតខព ស។់

ការប្របកាសមិនទទួ លខ៉ុសប្រែូវ
េ័ត៌មានដែលមានបៅកនុងការបបាោះេុមពផោយបនោះមានបរលរាំណ្ងដតជាការដណ្
និងបសវាកមម
របុ ណា
ណ ោះ។ ជាការទ្ទ្ឿ លខុសប្តួវររស់អ្នកបែើមបីសបប្មចចិតា
ប្រសិនបរើអ្នកប្បាថានចង់ដ្ឋក់ពាកយសុាំការរង់ប្បាក់ និងបែើមបី
បធ្វ ើការដ្ឋក់ពាកយសុទា
ាំ ក់ទ្ងនឹងកាលៈបទ្សៈេិបសសររស់អ្នក។
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Services Australia

ENGLISH

Australian Government Disaster Recovery
Payment
The Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) is a one-off payment to
help you if you are significantly affected by a declared disaster. It is not for minor damage
or inconvenience.

How much you can get
If you are eligible you will get:
$1,000 per adult
$400 for each child younger than 16.

Who can get it
To get AGDRP you must:
 be an Australian resident or hold an eligible visa
 be 16 years or older at the time of the disaster or getting a social security payment
 meet Local Government Area (LGA) eligibility requirements.
You must have been adversely affected by a declared disaster. For example:
 you were seriously injured
 you are the immediate family member of an Australian citizen or resident who died or is missing
 the disaster destroyed your principal place of residence or it must be demolished
 there has been major damage to the interior of your principal place of residence
 the disaster has exposed the interior of your principal place of residence to the elements
 your principal place of residence has been declared structurally unsound
 sewage has contaminated the interior of your residence
 the disaster has destroyed or damaged a major asset or assets you own at your principal place
of residence
 you are the principal carer of a dependent child who has experienced any of the above.

Definitions
 Your principal place of residence is the main place where you have a right or license to normally
live. It doesn’t include holiday homes or investment properties.
 A major asset is an asset or assets with a combined market value of $20,000 or more. For
example, this includes buildings, vehicles, caravans, water tanks or large scale machinery.
 You are a principal carer of a child if the child is your dependent and has not turned 16. The
principal carer must have legal responsibility for the day-to-day care, welfare and development
of the child.
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How to claim
The fastest way to claim is to call 180 22 66. The phone line is open Monday to Friday, from 8 am
to 5 pm local time. You can ask for an interpreter for free if you need one.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
 claiming options
 eligible LGAs
 how to access our services.

For more information
 go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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