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Australian Government Disaster Recovery
Payment
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਐਰਾਨ ਿੀਤੀ ਆਪਤ ਤੋਂ ਕਿਿਯਮਗ ਤਯ ਉੱਤ ਰਬਾਕਿਤ ਹ, ਤਾਾਂ Australian Government Disaster
Recovery Payment (AGDRP) ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਦਦ ਿਯਨ ਰਈ ਇਿ ਿਾਯੀ ਕਦਿੱਤ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਬੁ ਗਤਾਨ ਹ। ਇਹ ਭਾਭੂਰੀ ਨੁ ਿਸਾਨ ਜਾਾਂ
ਅਸੁਕਿਧਾ ਿਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹ।

ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਿੰਨਾ ਰਾਤ ਿਯ ਸਿਦ ਹ
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮਗ ਹ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਇਹ ਕਭਰਣਗ:
ਰਤੀ ਫਾਰਗ 00111 ਡਾਰਯ
16 ਸਾਰ ਤੋਂ ਛਟ ਹਯਿ ਫਿੱਚ ਿਾਸਤ 400 ਡਾਰਯ।

ਇਸ ਨੂ ਿੰ ਿਣ ਰਾਤ ਿਯ ਸਿਦਾ ਹ
AGDRP ਰਾਤ ਿਯਨ ਰਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਰਾਿਭੀ ਤਯ ਤ ਇਹ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
 ਆਸਟਰ ਰੀਆ ਦ ਿਸਨੀਿ ਹ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡ ਿਰ ਮਗ ਿੀਿਾ ਹ
 ਆਪਤ ਦ ਸਭੇਂ ਜਾਾਂ ਸਭਾਜਿ ਸੁਯਿੱਕਿਆ ਬੁ ਗਤਾਨ ਰਾਤ ਿਯਨ ਸਭੇਂ 06 ਸਾਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਡੀ ਉਭਯ ਦ ਹ
 Local Government Area (LGA) ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਰਾਿਭੀ ਕਿਸ ਐਰਾਨੀ ਹਈ ਤਫਾਹੀ ਤੋਂ ਫੁਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਰਬਾਿਤ ਹਏ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹ। ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਉੱਤ:
 ਤੁ ਸੀਂ ਗਿੰਬੀਯ ਯੂ ਕਿਿੱਚ ਿਿਭੀ ਹ ਗਏ ਸੀ
 ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸਟਰ ਰੀਆ ਦ ਨਾਗਕਯਿ ਜਾਾਂ ਿਸਨੀਿ ਦ ਨਿਦੀਿੀ ਕਯਿਾਯ ਦ ਜੀਅ ਹ ਜ ਭਯ ਕਗਆ ਜਾਾਂ ਰਾਤਾ ਹ
 ਤਫਾਹੀ ਨ ਤੁ ਹਾਡ ਘਯ ਦ ਭੁਿੱਿ ਸਥਾਨ ਨੂ ਿੰ ਤਫਾਹ ਿਯ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ਿੰ ਢਾਹ ਕਦਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ
 ਤੁ ਹਾਡ ਭੁਿੱਿ ਕਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਦ ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਕਹਿੱਸ ਨੂ ਿੰ ਿਿੱਡਾ ਨੁ ਿਸਾਨ ਹਇਆ ਹ
 ਤਫਾਹੀ ਨ ਤੁ ਹਾਡ ਭੁਿੱਿ ਕਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਦ ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਕਹਿੱਸ ਨੂ ਿੰ ਿੁ ਦਯਤੀ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦ ਸਾਹਭਣ ਨਿੰਗਾ ਿਯ ਕਦਿੱਤਾ ਹ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਯਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭੁਿੱਿ ਸਥਾਨ ਨੂ ਿੰ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਤਯ ਉੱਤ ਕਡਿੱਗ ਣ ਿਾਰਾ ਐਰਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹ
 ਸੀਿਯ ਦ ਗਿੰਦ ਾਣੀ ਨ ਤੁ ਹਾਡ ਘਯ ਦ ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਬਾਗ ਨੂ ਿੰ ਦੂ ਕਸ਼ਤ ਿਯ ਕਦਿੱਤਾ ਹ
 ਤਫਾਹੀ ਨ ਤੁ ਹਾਡ ਘਯ ਦ ਭੁਿੱਿ ਸਥਾਨ ਉੱਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਸ ਿਿੱਡੀ ਸਿੰਤੀ ਜਾਾਂ ਸਿੰਤੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਨਸ਼ਟ ਜਾਾਂ ਨੁ ਿਸਾਨ ਹੁਿੰਚਾਇਆ ਹ
 ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਕਨਯਬਯ ਫਿੱਚ ਦ ਭੁਿੱਿ ਸਿੰਬਾਰ ਿਯਨ ਿਾਰ ਹ ਕਜਸ ਨ ਉੱਯ ਦਿੱਸ ਕਿਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਤਿਯਫਾ ਿੀਤਾ ਹ।

ਕਯਬਾਸ਼ਾਿਾਾਂ
 ਤੁ ਹਾਡਾ ਭੁਿੱਿ ਕਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਉਹ ਭੁਿ
ਿੱ ਸਥਾਨ ਹ, ਕਜਿੱਥ ਤੁ ਹਾਡ ਿਰ ਆਭ ਤਯ ਉੱਤ ਯਕਹਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਯ ਜਾਾਂ ਰਾਇਸਿੰਸ ਹ। ਇਸ ਕਿਿੱਚ
ਛੁ ਿੱਟੀਆਾਂ ਭਨਾਉਣ ਿਾਰ ਘਯ ਜਾਾਂ ਕਨਿਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਇਿ ਿਿੱਡੀ ਸਿੰਤੀ ਉਹ ਸਿੰਤੀ ਹ ਕਜਸ ਦਾ ਫਾਿਾਯੀ ਭੁਿੱਰ $210111 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹ। ਉਦਾਹਯਣ ਰਈ, ਇਸ ਕਿਿੱਚ ਇਭਾਯਤਾਾਂ, ਗਿੱਡੀਆਾਂ,
ਿਯਿਾਨ, ਾਣੀ ਦ ਟੈਂਿ ਜਾਾਂ ਿਿੱਡ ਭਾਨ ਦੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।
 ਜ ਫਿੱਚਾ ਤੁ ਹਾਡ ਉੱਤ ਕਨਯਬਯ ਹ ਅਤ 06ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਫਿੱਚ ਦ ਭੁਿੱਿ ਸਿੰਬਾਰ ਿਯਨ ਿਾਰ ਹ। ਫਿੱਚ ਦੀ ਯਿਾਨਾ
ਸਿੰਬਾਰ ,ਬਰਾਈ ਅਤ ਕਿਿਾਸ ਿਾਸਤ ਭੁਿੱਿ ਸਿੰਬਾਰ ਿਯਨ ਿਾਰ ਦੀ ਿਾਨੂ ਿੰਨੀ ਕਜਿੰਭਿਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
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ਦਾਅਿਾ ਕਿਿੇਂ ਿਯਨਾ ਹ
ਦਾਅਿਾ ਿਯਨ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਤਿ ਤਯੀਿਾ ਹ 180 22 66 ਉੱਤ ਪਨ ਿਯਨਾ ਹ। ਫਨ ਰਾਈਨ ਸਥਾਨਿ ਸਭੇਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸਿਯ 8ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5
ਿਜ ਤਿੱਿ ਸਭਿਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਿਯਿਾਯ ਤਿੱਿ ਿੁਿੱਰ੍ੀ ਹ। ਜ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਰ ੜ ਹ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਭੁਫਤ ਕਿਿੱਚ ਕਿਸ ਦੁ ਬਾਸ਼ੀਏ ਫਾਯ ਿਕਹ ਸਿਦ ਹ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਜੜ ਦ ਭੈਂਫਯ ਹ ,ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਦਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਯ ਸਿਦ ਹ। ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਅਤ ਤੁ ਹਾਡ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਨੂ ਿੰ ਰਾਿਭੀ ਤਯ
ਉੱਤ ਿਿੱਿਯ ਦਾਅਿ ਿਯਨ ਚਾਹੀਦ ਹਨ।
ਿਧਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਿਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤ ਜਾ। ਇਸ ਕਿਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:
 ਦਾਅਿਾ ਿਯਨ ਦ ਕਿਿਰ
 sGAL ਮਗਤਾ
 ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਿਾਿਾਾਂ ਤਿੱਿ ਹੁਿੰਚ ਕਿਿੇਂ ਿਯਨੀ ਹ।

ਿਧਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਰਈ
 ਅਿੰਗਯਿੀ ਕਿਿੱਚ ਿਧਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਿਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤ ਜਾ
 servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤ ਜਾ ਕਜਿੱਥ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਿਿੱਚ ਜਾਣਿਾਯੀ ੜ੍ ਸਿਦ ਹ, ਸੁਣ
ਸਿਦ ਹ ਜਾਾਂ ਿੀਡੀ ਦਿ ਸਿਦ ਹ
 Centrelink ਬੁ ਗਤਾਨਾਾਂ ਅਤ ਸਿਾਿਾਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਿਿੱਚ ਸਾਡ ਨਾਰ ਗਿੱਰ ਿਯਨ ਰਈ 131 202 ਉੱਤ ਪਨ ਿਯ
 ਕਿਸ ਸਿਾ ਿੇਂਦਯ ਕਿਿ ਜਾ।
ਨ ਟ ਿਯ: ਤੁ ਹਾਡ ਘਯੋਂ ਆਸਟਰ ਰੀਆ ਕਿਿੱਚ ਕਿਧਯ ਿੀ '03' ਨਿੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਿੀਤ ਪਨਾਾਂ ਿਾਸਤ ਇਿ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਦਯ ਨਾਰ ਬੁ ਗਤਾਨ ਕਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
ਇਹ ਦਯ ਕਿਸ ਸਥਾਨਿ ਪਨ ਦੀ ਿੀਭਤ ਤੋਂ ਿਿੱਿਯੀ ਹ ਸਿਦੀ ਹ, ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਸਿਾ ਰਦਾਕਤਆਾਂ ਕਿਚਿਾਯ ਿੀ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਹ ਸਿਦੀ ਹ। ਤੁ ਹਾਡ
ਘਯੋਂ '0811' ਨਿੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਪਨ ਿਾਰਾਾਂ ਭੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਿ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਫਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਨ ਿਾਰਾਾਂ ਿਾਸਤ ਸਭੇਂ ਦ ਕਹਸਾਫ ਨਾਰ ਅਤ ਉੱਚੀ
ਦਯ ਉੱਤ ਬੁ ਗਤਾਨ ਕਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।

ਫਦਾਅਿਾ
ਇਸ ਰਿਾਸ਼ਨਾ ਕਿਿੱਚ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾਣਿਾਯੀ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਿਿਰ ਬੁ ਗਤਾਨਾਾਂ ਅਤ ਸਿਾਿਾਾਂ ਿਾਸਤ ਇਿ ਗਾਈਡ ਿਜੋਂ ਹੀ ਹ। ਇਹ ਪਸਰਾ ਿਯਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਕਿਿੰਭਿਾਯੀ ਹ, ਕਿ ਿੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁ ਗਤਾਨ ਿਾਸਤ ਅਯਿੀ ਦਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦ ਹ, ਅਤ ਆਣ ਕਿਸ਼ਸ਼ ਹਾਰਾਤਾਾਂ ਦ ਸਫਿੰਧ ਕਿਿੱਚ ਿਈ ਅਯਿੀ ਦਣਾ
ਚਾਹੁਿੰਦ ਹ।
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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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