GREEK

Disaster Recovery Allowance
Η Disaster Recovery Allowance (DRA) είλαη κηα βρατστρόληα πιερωκή γηα λα ζας βοεζήζεη
αλ τάζεηε εηζόδεκα ως άκεζο αποηέιεζκα κηας περηοτής ποσ έτεη θερστζεί ζε
θαηάζηαζε θσζηθής θαηαζηροθής.
Μπνξείηε λα ιάβεηε ην επίδνκα έσο θαη 13 εβδνκάδεο, μεθηλώληαο από ηελ εκεξνκελία πνπ
ράζαηε εηζόδεκα.
Τν κέγηζην πνζό πιεξσκήο είλαη ην ίδην κε απηό ηεο JobSeeker Payment ή ηνπ Youth Allowance,
αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ζαο.

Ποηος κπορεί λα ιάβεη ηο επίδοκα
Γηα λα ιάβεηε ην DRA πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεηε όια ηα παξαθάησ:
 ήζαζηαλ 16 εηώλ θαη άλσ ηε ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο
 είζηε θάηνηθνο Απζηξαιίαο ή είζηε θάηνρνο επηιέμηκεο βίδαο
 εξγάδεζηε ή δείηε ζε κηα πιεγείζα Local Government Area (LGA)
 ράζεηε εηζόδεκα σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο
 ακείβεζηε ιηγόηεξν από ην κέζν εβδνκαδηαίν εηζόδεκα ηηο εβδνκάδεο κεηά ηελ απώιεηα ηνπ
εηζνδήκαηόο ζαο.
Εάλ είζηε 16 - 21 εηώλ, πξέπεη λα είζηε αλεμάξηεηνη.
Φξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία ηεο Απζηξαιηαλήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέζν
εβδνκαδηαίν εηζόδεκα.
Έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:
 ν ρώξνο ηεο εξγαζίαο ζαο έρεη θιείζεη ιόγσ δεκηώλ από ηελ θαηαζηξνθή
 θιείζηκν δξόκσλ ζάο ζηακάηεζαλ λα πάηε ζηελ εξγαζία ζαο
Δελ πεξηιακβάλεη ηε γεληθή θάκςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κεηά από έλα ζπκβάλ.

Τη είδοσς αποδεηθηηθά ζηοητεία τρεηάδεζηε
Θα ζαο δεηήζνπκε λα καο δώζεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απώιεηα ηνπ εηζνδήκαηόο ζαο.
Εάλ ακείβεζηε κε κηζζό ή κε εκεξνκίζζην, ζα ζαο δεηήζνπκε έγγξαθα πνπ δείρλνπλ ην εηζόδεκά
ζαο γηα ηηο 4 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ θαηαζηξνθή.
Εάλ ην εηζόδεκά ζαο αιιάδεη θάζε εβδνκάδα, ζα ζαο δεηήζνπκε λα καο δείμεηε ην εηζόδεκά ζαο
γηα ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ θαηαζηξνθή.
Τα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:
 απόδεημε θαηαβνιήο απνδνρώλ από ηνλ εξγνδόηε ζαο
 ηξαπεδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δείρλνπλ πξνεγνύκελεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο από ηνλ εξγνδόηε
ζαο
 επηζηνιή από ηνλ εξγνδόηε ζαο.
Εάλ είζηε αγξόηεο ή έρεηε κηθξνεπηρείξεζε, ζα ζαο δεηήζνπκε λα καο δείμεηε όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξα από απηά ηα έγγξαθα:
 θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ
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 δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο
 άιια έγγξαθα πνπ δείρλνπλ ηακεηαθέο ξνέο, όπσο ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό γηα ηελ επηρείξεζή
ζαο
 θαηαπίζηεπκα ή θνξνινγηθή δήισζε εηαηξηθήο ζρέζεο.
Μηιήζηε καο εάλ δελ έρεηε απηά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

Πώς λα σποβάιεηε αίηεζε
Ο γξεγνξόηεξνο ηξόπνο γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε είλαη λα θαιέζεηε ην 180 22 66. Η ηειεθσληθή
γξακκή ιεηηνπξγεί Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή, από ηηο 8 π.κ. έσο ηηο 5 κ.κ. ηνπηθή ώξα. Μπνξείηε λα
δεηήζεηε, αλ ρξεηάδεζηε, δσξεάλ δηεξκελέα.
Εάλ είζηε κέινο δεπγαξηνύ, κπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε θαη νη δύν γηα απηή ηελ πιεξσκή. Εζείο
θαη ν ζύληξνθόο ζαο πξέπεη λα ππνβάιεηε μερσξηζηέο αηηήζεηο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ην servicesaustralia.gov.au/disaster. Απηέο
πεξηιακβάλνπλ:
 επηιέμηκεο LGAs [ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο]
 επηινγέο ππνβνιήο αίηεζεο
 πώο λα έρεηε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο καο
 πνηνλ ζεσξνύκε όηη είλαη αλεμάξηεηνο
 πώο ππνινγίδνπκε ην κέζν εβδνκαδηαίν εηζόδεκα.

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες
 επηζθεθζείηε ην servicesaustralia.gov.au/disaster γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ
αγγιηθή γιώζζα
 επηζθεθζείηε ην servicesaustralia.gov.au/yourlanguage όπνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε, λα
αθνύζεηε ή λα δείηε βίληεν κε πιεξνθνξίεο ζηε γιώζζα ζαο
 θαιέζηε ην 131 202 γηα λα κηιήζεηε καδί καο ζηε γιώζζα ζαο γηα πιεξσκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ
Centrelink
 επηζθεθζείηε έλα θέληξν εμππεξέηεζεο.
Σεκείσζε: νη θιήζεηο από ην ζηαζεξό ηειέθσλό ζαο πξνο αξηζκνύο «13» από νπνπδήπνηε ζηελ
Απζηξαιία ρξεώλνληαη κε ζηαζεξή ρξέσζε. Η ρξέσζε απηή κπνξεί λα δηαθέξεη από ηελ ρξέσζε
κηαο ηνπηθήο θιήζεο θαη κπνξεί επίζεο λα δηαθέξεη κεηαμύ ησλ παξόρσλ ηειεθσληθώλ ππεξεζηώλ
Οη θιήζεηο πξνο αξηζκνύο «1800» από ην ζηαζεξό ηειέθσλό ζαο είλαη δσξεάλ. Οη θιήζεηο από
δεκόζηα θαη θηλεηά ηειέθσλα ελδέρεηαη λα ρξνλνκεηξνύληαη θαη λα ρξεώλνληαη κε πςειόηεξε
ρξέσζε.

Πώς λα δηατεηρηζηείηε ηελ πιερωκή ζας
Εάλ ιάβεηε ην DRA πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε γηα ν,ηηδήπνηε αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο ζαο.
Απηό πεξηιακβάλεη εάλ ακείβεζηε πεξηζζόηεξν ή ην ίδην όζν ην κέζν εβδνκαδηαίν εηζόδεκα ελώ
ιακβάλεηε ην DRA.

Αποποίεζε
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθδνζε πξννξίδνληαη κόλν σο νδεγόο γηα
πιεξσκέο θαη ππεξεζίεο. Είλαη δηθή ζαο επζύλε λα απνθαζίζεηε εάλ ζέιεηε λα ππνβάιεηε αίηεζε
γηα πιεξσκή θαη λα θαηαζέζεηε αίηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ζαο.
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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) is a short term payment to help you if you lose income
as a direct result of a declared disaster.
You can get it for up to 13 weeks, starting from the date you lose income.
The maximum payment rate is the same as JobSeeker Payment or Youth Allowance, based on
your circumstances.

Who can get it
To get DRA you must meet all of the following. You:
 were 16 years or older at the time of the disaster
 are an Australian resident or hold an eligible visa
 work or live in an affected Local Government Area (LGA)
 lose income as a direct result of the disaster
 earn less than the average weekly income in the weeks after you had your income loss.
If you are 16 – 21 years old, you must be independent.
We use Australian Bureau of Statistics figures to work out average weekly income.
A direct result of the disaster can include the following:
 your workplace has closed due to damage from the disaster
 road closures stopped you getting to work
It does not include a general downturn in business following an event.

What evidence you need
We will ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we will ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we will ask you to show your income for the 8 weeks before the
disaster.
Evidence can include:
 pay slips from your employer
 bank statements showing previous bank deposits from your employer
 a letter from your employer.
If you are a farmer or you have a small business we will ask you to show us as many of these
documents as possible:
 profit and loss statements
 income tax returns
 other documents that show cash flow such as a bank statement for your business
 trust or partnership tax return.
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Speak to us if you do not have this evidence.

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:
 eligible LGAs
 claiming options
 how to access our services
 who we consider to be independent
 how we calculate average weekly income.

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.

How to manage your payment
If you get DRA you must tell us about any changes in your circumstances. This includes if you earn
more than or the same as the average weekly income while you get DRA.

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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