TAMIL

Australian Government Disaster Recovery Payment

(ஆஸ்திரபின அபசாங்க ரரிடர் நீ ட்சிக்
ககாடுப்வு)

Australian Government Disaster Recovery Payment (ஆஸ்திரபின அபசாங்க ரரிடர்
நீ ட்சிக் ககாடுப்வு) என்து, ரரிடர் என்று அிவிக்கப்ட்ட ஒரு
ிகழ்வி காபணநாகக் கணிசநா அவில் ீ ங்கள்

ாதிக்கப்ட்டிருந்தால், உங்களுக்கு உதவுவதற்காகக் ககாடுக்கப்டும் ஒருமுறக் ககாடுப்வு ஆகும். சிறு ரசதாபங்களுக்காகரவா,

அகசௌகரினத்திற்காகரவா ககாடுக்கப்டும் உதவித்கதாறக அல் இது.

எவ்வவு கதாறகறன உங்கால் க இனலும்?
இதைப் போறுைற்காொ ைகுைி உங்களுக்கு இருந்ைால் ீங்கள்
ோின்ருொற்தப் போறுர்கள்
ீ
:

்து ந்ை பநபாரு ோருக்குவ-$1,000
்ைிற்குவ குதாொ ்துதது் பநபாரு குந்தைக்குவ 11$400.

இறதப் க இனலுநாவர்கள்:
AGDRP உைித்பைாதகத்ப் போ ீங்கள் கட்துா்ௌாக:
 ஆஸ்ைிரௐி்ாில் சிப்ோாக இருக்கரண்டுவ அல்ௐது ைகுைி்ிக்குவ
ிசா பன்று உங்களுக்கு இருக்கரண்டுவ

 ரோரிதுர் ிகழ்வு ஏற்ோடுவரோாது ீங்கள் அல்ௐது அைற்கு ரௌற்ோட்து
்துதது்ாக இருக்கரண்டுவ, அல்ௐது சமூகப் ோாதுகாப்புக்

11

பகாடுப்ோொவு பன்தப் போற்றுக்பகாண்டிருக்க ரண்டுவ
 Local Government Area (LGA) ்ிொால் -)உள்குர் அசாங்கப் ோகுைி(

.ிர்ே்ிக்கப்ோட்டுள் ைகுைித்ரைதப்ோாடுகதப் ளர்த்ைிபசக்்ரண்டுவ

ரோரிதுர் என்று அிிக்கப்ோட்து ிகழ்வு பன்ின் காேௌாக ீங்கள் ௌிகவுவ
ோாதூௌாொ தக்ில் ோாைிக்கப்ோட்டிருக்க ரண்டுவ :உைாேத்ைிற்கு .
 உங்களுக்கு ோாதூௌாொ கா்வ ஏற்ோட்டிருக்க ரண்டுவ

15225TA.2102
PAGE 1 OF 6

TAMIL

 இந்துிட்து அல்ௐது காோௌல் இருக்குவ ஆஸ்ைிரௐி்ப் ோிதச அல்ௐது
சிப்ோார் பருருதது் பசாந்ைக் குடுவோ அங்கத்ைாக ீங்கள்
இருக்கரண்டுவ
 ீங்கள் சிக்குவ ோிைாொௌாொ ட்டிதொ
ீ
ிகழ்ந்ை ரோரிதுர்

அித்ைிருக்கரண்டுவ, அல்ௐது அதை இடிக்கரண்டி்ிருக்க ரண்டுவ

 ீங்கள் சிக்குவ ோிைாொௌாொ ட்டின்
ீ
உட்புத்ைிற்குப் போருவ ரசைவ
ஏற்ோட்டிருக்கரண்டுவ

 ீங்கள் சிக்குவ ோிைாொௌாொ ட்டின்
ீ
உட்புவ ாொவ ோார்த்ை ிதௐக்கு
உட்ோடுவ அிற்கு ரசைப்ோட்டிருக்க ரண்டுவ ப்ில்(, ௌத காற்று
ஆகி்ொ ட்டிற்குள்
ீ
ருவ ிதௐ)

 ீங்கள் சிக்குவ ோிைாொௌாொ துாொது
ீ
கட்டுௌாொ ரீைி்ாக லுற்து
என்று அிிக்கப்ோட்டிருக்க ரண்டுவ

 சாக்கதது ீர் ீங்கள் சிக்குவ ட்டின்
ீ
உட்புத்ைிதொ ௌாசுோடுத்ைி்ிருக்க
ரண்டுவ
 ீங்கள் சிக்குவ ோிைாொௌாொ ட்டில்
ீ
இருந்ை உங்களுக்கு பசாந்ைௌாொ
ோிைாொ பசாத்து அல்ௐது பசாத்துக்கத ிகழ்ந்ை ரோரிதுர் அித்ைிருக்க
ரண்டுவ, அல்ௐது ரசைப்ோடுத்ைி்ிருக்க ரண்டுவ

 ரௌரௐ பசால்ௐப்ோட்டுள் எைற்குவ ஆாகிமள் ௌற்ர்கதச்

சார்ந்ைிருக்குவ குந்தை பன்ின் முைன்தௌப் ோாௌரிப்ோாாக ீங்கள்
இருக்கரண்டுவ.

விக்கங்கள்
 ‘ீங்கள் சிக்குவ முைன்தௌ்ாொ டு’
ீ
என்ோது ீங்கள் சிக்க உங்களுக்கு
உரிதௌமள், அல்ௐது ீங்கள் சிக்க அனுௌைிமள் ோிைாொ இதுத்தைக்

குிக்குவிடுமுதக்காௐ இல்ௐங்கள் அல்ௐது முைலட்டு பசாத்துக்கத
.இது உள்துக்காது

.

 ‘ோிைாொௌாொ பசாத்து’ என்ோது பட்டுபௌாத்ைௌாக $20,000 சந்தை ௌைிப்புள்

பசாத்து அல்ௐது பசாத்துக்கதக் குிக்குவஉைாேத்ைிற்கு ., கட்துதுங்கள்,

ாகொங்கள், காான்கள், ைண்ேர்ீ பைாட்டிகள் அல்ௐது போரி்அிௐாொ .இ்ந்ைிங்கள் ஆகி்ொ இைில் உள்துங்குவ

 ீங்கள் ோாௌரித்துருவ குந்தை உங்கதச் சார்ந்ைிருந்ைால், ௌற்றுவ

அைற்கு ்து ளர்த்ைி்ாகாௌல் இருந்ைால் ீங்கள் அந்ைக் குந்தை்ின்

11

முைன்தௌப் ோாௌரிப்ோார் ஆர்கள்
ீ
குந்தை்ின் அன்ாதுப் ோாௌரிப்பு .,
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போாதுௐவ, ௌற்றுவ ர்ச்சி ஆகி்ற்ிற்காொ சட்துப்ோடி்ாொ போாறுப்பு
முைன்தௌப் ோாௌரிப்ோாருதது்ைாக அசி்வ இருத்ைல் ரண்டுவ .

இந்த உதவிறனக் ரகாருவது எப்டி
ரகாரிக்தகத் ஏற்ோடுத்துைற்கு ௌிக ிதாொ ி 180 22 66 எனுவ
இௐக்கத்ைிதொ அதப்ோைாகுவ 8 ைிங்கள் முைல் பள்ி த காதௐ .

ரவ த இந்ைத் பைாதௐரோசி -ௌேி உள்குர் 5 ௌேி்ிௐிருந்து ௌாதௐ
உங்களுக்குத் ரைதப்ோட்துால் .இௐக்கவ இ்க்கத்ைில் இருக்குவ,

பௌாிபோ்ர்ப்ோர் பருர் இௐசௌாக ரண்டுபௌொ ீங்கள் ரகட்கௐாவ .
ாழ்க்தகதுதே ரசாடி்ில் ீங்கள் பருாொால், ீங்கள் இருருவ இந்ைக்
பகாடுப்ோொிற்காக ரகாரிக்தக ிடுக்கௐாவீங்களுவ உங்களுதது்

.

.துதேருவ பநரறு ரகாரிக்தககத ஏற்ோடுத்ைரண்டுவ-ாழ்க்தகத்

ரௌௐைிகத் ைகல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/disaster எனுவ தௐத்ைௐப்
ோக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள். இைில் ோின் ருொ உள்துங்குவ :
 ரகாரிக்தக ஏற்ோடுத்துைற்காொ பைரிவுகள்
 ைகுைிபோறுவ LGAக்கள் எௌது ரசதகதப் போறுவ ிைவ.

ரநதிகத் தகவல்களுக்கு
 ஆங்கிௐத்ைிலுள் ரௌௐைிகத் ைகல்கதப் போ servicesaustralia.gov.au/disaster
எனுவ தௐத்ைௐப் ோக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள்
 உங்களுதது் பௌாி்ிலுள் ைகல்கத ாசிக்க, பசிௌடுத்துக் ரகட்க
அல்ௐது காபோௐிகதப் ோார்க்க servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனுவ
தௐத்ைௐப் ோக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள்
 Centrelink( ‘பசண்ட்துர்ௐிங்க்’இன் பகாடுப்ோொ-)ு கள் ௌற்றுவ ரசதகதப்
ோற்ி எங்களுதுன் உங்கள் பௌாி்ில் ரோச 202 131 எனுவ இௐக்கத்ைிதொ
அதமங்கள் .
 ரசத தௌ்வ பன்ிற்குச் பசல்லுங்கள்.
குிப்புஉங்களுதது் ட்டுத்
ீ
பைாதௐரோசி்ிௐிருந்து ஆஸ்ைிரௐி்ாில்

:

ிதௐ்ாொ ைவ
ீ
பன்ின் ோிகாவ கட்துேங்கள் அிதுப்ோடுவஉள்குர்

.

எநிதுத்ைிலுவ உள்‘13’ இௐக்கங்களுக்குச் பசல்லுவ அதப்புகளுக்கு

அதப்ோிற்கு ஆகுவ கட்துேத்ைிௐிருந்து இது ௌாறுோதுௐாவ, ௌற்றுவ

பைாதௐரோசி ரசத ங்குர்களுக்கு இததுர்மவ இது ௌாறுோதுௐாவ .
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உங்கள் ட்டுத்
ீ
பைாதௐரோசி்ிௐிருந்து‘1800’ இௐக்கங்களுக்குச் பசக்்ப்ோடுவ

அதப்புகள் இௐசவபோாதுத் பைாதௐரோசிகள் அல்ௐது தகப்ரோசிகில்

.

இருந்து பசல்லுவ அதப்புகளுக்கு ஆகுவ ரவ கேக்கிதுப்ோட்டு, அைிம்ர்
ைக்
ீ
கட்துேங்கள் அிதுப்ோதுக்கூடுவ .

காறுப்புத்துப்பு
இந்ை பி்ீட்டில் அதுங்கிமள் ைகல்காொ பகாடுப்ோொவுகள் ௌற்றுவ

ரசதகளுக்காொ பரு ிகாட்டி என் முத்ில் ௌட்டுரௌ ைப்ோட்டுள்ொ .
பகாடுப்ோொவு பன்ிற்காக ீங்கள் ிண்ேப்ோிக்கப் ரோாகிீர்கா என்ோதுவ,
உங்களுதது் குிப்ோிட்து சூல்களுக்ரகற் ிண்ேப்ோவ பன்த
ஏற்ோடுத்துதுவ உங்களுதது் போாறுப்ோாகுவ.
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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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