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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) គឺជាការបង់ប្រាក់រយៈពេលខ្ល ីព ើម្បីជយ
ួ អ្ន ក ប្របសិនពបើអ្នក
ាត់បង់ប្រាក់ចណ
ំ ូ ល ពោយសារលទ្ធ ផលផ្ទាល់ននពប្ររោះម្ហនត រាយដ លានប្របកាស។
អ្ន កអាចទទឿ លបានការបង់ប្របាក់ននេះរហូ តដល់ 13 សបាាហ៍ ចាប់ន្ា ើមពីកាលបរ ិនចេ ទដដល
អ្ន កបាត់បង់ប្របាក់ចំណូល។
អ្ប្រាបង់ប្របាក់អ្តិបរមាគឺដូចគ្នននឹង JobSeeker Payment ឬ Youth Allowance ដដរ
នោយដ្ែ កនលើកាលៈនទសៈ របស់អ្នក។

អ្ន កណាខ្ល ោះដ លអាចទ្ទ្ួ លានវា
នដើមបីទទឿ លបាន DRA អ្ន កប្រតវួ ដតបំនពញាមលកខ ខណឌទ ំងអ្ស់ដូចតនៅ។ អ្ន ក៖
 មានអាយុ 16 ឆ្នំ ឬអាយុនប្រចើនជាងននេះនៅនពលនននប្រគ្នេះមហនត រាយ
 ជាអ្ន កស្ននក់នៅអ្ូ ប្រស្នតលី ឬកាន់ទិោាការដដលមានសិទធទ
ិ ទឿ លបាន
 ន្វ ើការ ឬរស់នៅកនុង Local Government Area (LGA)
 បាត់បង់ប្របាក់ចំណូលនោយលទធ ្លផ្ទាល់នននប្រគ្នេះមហនត រាយ
 ទទឿ លបានប្របាក់ចំណូលប្របចាំសបាាហ៍ជាម្យមតិចជាងកនុងសបាាហ៍នានា
នប្រកាយពីអ្នកបានមានការបាត់បង់ ប្របាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
ប្របសិននបើអ្នកមានអាយុ 16 – 21
នយើងនប្របប្រើ បាស់តឿនលខសថ ិតិរបស់កា រ ិយាល័យសថ ិតិអ្ូប្រស្នតលី ( Australian Bureau of Statistics)
លទធ ្លផ្ទាល់នននប្រគ្នេះមហនត រាយអាចមានដូ ចតនៅ៖
 កដនែ ងន្វ ើការរបស់អ្នកបានបិទ នោយស្នរការខូ ចខាតពីនប្រគ្នេះមហនត រាយ
 ការបិទ្ល វើ បានបញ្ឈប់អ្នកមិនឱ្យនៅន្វ ើការ
មិនមិនរ ឿមបញ្ចល
ើ នូ វការធ្លែក់ចុេះជាទូ នៅនៅកនុងអាជីវកមម បនាាប់ពីប្រពឹតតិការណ៍នទ។

ភសតុតាងអ្វ ីខ្លោះដ លអ្ន កប្រតួវការ
នយើងនឹងនសន ើសុំអ្នកនដើមបី្ាល់ភសតុាងឱ្យនយើងអ្ំពីការបាត់បង់ប្របាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
ប្របសិននបើអ្នកទទឿ លបានប្របាក់ដខ ឬប្របាក់ឈ្ន េល នយើងនឹងនសន ើសុំអ្នកនូ វឯកស្នរនានាដដល
បង្ហាញប្របាក់ចំណូល របស់អ្នកសប្រមាប់រយៈនពល 4 សបាាហ៍ នៅមុននពលនប្រគ្នេះមហនត រាយ។
ប្របសិននបើប្របាក់ចំណូលរបស់អ្នកផ្ទែស់បដ ើរនរៀងរាល់សបាាហ៍ នយើងនឹងនសន ើសុំអ្នកឱ្យបង្ហាញ
ប្របាក់ចំណូលរបស់អ្នកសប្រមាប់ រយៈនពល 8 សបាាហ៍ នៅមុននពលនប្រគ្នេះមហនត រាយ។
ភសតុាងអាចរ ឿមមាន៖
 ប្រកោសបង់ប្របាក់ពីននិ យាជក់របស់អ្នក
 របាយការណ៍្នាគ្នរដដលបង្ហាញពីបនញ្ញ ើ្នាគ្នរពីមន
ុ ពីនិនយាជក់របស់អ្នក
 សំបុប្រតពីនិនយាជក់របស់អ្នក។
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ប្របសិននបើអ្នកជាកសិករ ឬអ្ន កមានអាជីវកមម ខានតតូ ច នយើងនឹងនសន ើសុំឱ្យអ្ន កបង្ហាញនយើង
ឯកស្នរទ ំងននេះឱ្យបាននប្រចើនដដលអាចន្វ បា
ើ ន៖
 របាយការណ៍អ្ំពប្រី បាក់ចំនណញ និងការបាត់បង់
 ប្របតិនវទន៍ពនធប្របាក់ចំណូល
 ឯកស្នរដនទនទៀតដដលបង្ហាញលំហូរស្នច់ប្របាក់ ដូ ចជារបាយការណ៍្នាគ្នរសប្រមាប់អាជីវកមម របស់អ្នក
 ប្របតិនវទន៍ពនធប្រតឹសត ឬភាពជានដគូ ។
សូ មនិយាយជាមឿ យនយើង ប្របសិននបើអ្នកមិនមានភសតុាងននេះនទ។

រពបៀបទាម្ទារ
រនបៀបនលឿនបំ្ុតកនុងការទមទរគឺនៅទូ រសពា នៅនលខ 180 22 66។ ដខែទូ រសពា នបើកពីនងៃ ចនា ដល់នងៃ សប្រុ ក
ពីនមា៉ោង 8 am ដល់ 5 pm នមា៉ោងកនុងតំបន់។
អ្ន កអាចនសន ើសុំអ្នកបកដប្របផ្ទាល់មាត់នោយឥតគិតនងែ ប្របសិននបើអ្អ្ន កប្រតវួ ការអ្ន កបកដប្រប។
ប្របសិននបើអ្នកជាសមាជិកននគូ ប្រសករ អ្ន កទ ំងពីរអាចទមទរការបង់ប្របាក់ននេះបាន។ អ្ន ក និងនដគូ
របស់អ្នកប្រតវួ ដតន្វ ើការទមទរោច់នោយដែកពីគ្នន។
នៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ ម។ ននេះរ ឿមមាន៖
 មានសិទធិទទឿ លបាន LGAs
 ជនប្រមើសកនុងការទមទរ
 រនបៀបចូ លនប្របើប្របាស់នសវាកមម របស់នយើង
 អ្ន កខែ េះដដលនយើងចាត់ទុកថាមិននៅកនុងបនទុក
 រនបៀបដដលនយើងគណនាប្របាក់ចំណូលប្របចាំសបាាហ៍ជាម្យម

សប្រាប់េ័ត៌ានបដនែ ម្
 នៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ មជាភាស្នអ្ង់នគែ ស។
 នៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដដលអ្ន កអាចអាន ស្នាប់ ឬនមើល វ ើនដអ្ូ
ដដលមានព័ត៌មានជាភាស្នរបស់អ្នក។
 នៅទូ រសពា នៅនលខ 131 202 នដើមបីនិយាយជាមឿ យនយើងជាភាស្នរបស់អ្នកអ្ំពីការបង់ប្របាក់
និងនសវាកមម Centrelink
 នៅទសែនាមជឈមណឌលនសវាកមម ។
ចំណ៖ំ ការនៅទូ រសពា ពីនលខទូ រសពា ្ាេះនៅកាន់នលខ ‘13’
ប្រររឿលពីតនមែ ននការនៅទូ រសពា នៅកនុងតំបន់
នហើយក៏អាចដប្របប្របៀលរវាងអ្ន ក្ា ល់នសវាទូ រសពា នានា ្ងដដរ។ ការនៅទូ រសពា នៅនលខ ‘1800’
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រពបៀបប្រគប់ប្រគងការបង់ប្រាក់របស់អ្នក
ប្របសិននបើអ្នកទទឿ លបាន DRA អ្ន កប្រតវួ ដតប្របាប់នយើងអ្ំពីការផ្ទែស់បដ ើរណមឿ យនៅកនុងកាលៈនទសៈរបស់អ្នក។
ននេះរ ឿមមាន ប្របសិននបើអ្នកទទឿ លបាននប្រចើនជាង ឬដូ ចគ្នន នឹងប្របាក់ចំណូលប្របចាំសបាាហ៍ជាម្យម កនុងនពល
អ្ន កទទឿ លបាន DRA។

ការប្របកាសម្ិនទ្ទ្ួ លខ្ុសប្រតួវ
ព័ត៌មានដដលមាននៅកនុងការនបាេះពុមព្ាយននេះមាននគ្នលបំណងដតជាការដណនាំចំន េះការបង់ប្របាក់
និងនសវាកមម នានាប៉ោនុ ណ
ណ េះ។ ជាការទទឿ លខុសប្រតវួ របស់អ្នកនដើមបីសនប្រមចចិតត ប្របសិននបើអ្នកប្របាថានចង់
ោក់ កយសុំការបង់ប្របាក់ និងនដើមបីន្វ កា
ើ រោក់ កយសុំទក់ទងនឹងកាលៈនទសៈពិនសសរបស់អ្នក។
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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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