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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) ਇਏ ਥੜ੍ਹੀ ਮਭਆਦ ਦਾ ਬੁ ਤਾਨ ਹ, ਤਾਾਂ ਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏ, ਜ ਮਏਸ
ਰਾਨੀ ਈ ਆਪਤ ਦ ਮਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣੀ ਆਭਦਨ ੁਆ ਫਠਦ ਹ।
ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੂੰ 13 ਹਪਮਤਆਾਂ ਤਿੱਏ ਰਾਤ ਏਯ ਸਏਦ ਹ, ਉਸ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਸੁਯੂ ਏਯ ਏ ਮਜਸ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਭਦਨ ੁਆ ਫਠਦ ਹ।
ਤੁ ਹਾਡ ਹਾਰਾਤਾਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬੁ ਤਾਨ ਦਾ ਦਯ JobSeeker Payment ਜਾਾਂ Youth Allowance ਦ ਫਯਾਫਯ ਹ।

ਇਸਨੂ ੂੰ ਏਣ ਰਾਤ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ
DRA ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਤੁ ਹਾਡ ਦੁ ਆਯਾ ਸਬ ਹਠ ਮਰਮਐਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ। ਤੁ ਸੀਂ:
 ਤਫਾਹੀ ਦ ਸਭੇਂ 16 ਸਾਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਉਭਯ ਦ ਸੀ
 ਆਸਟ੍ਰ ਰੀਆ ਦ ਵਸਨੀਏ ਹ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡ ਏਰ ਏਈ ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹ
 Local Government Area (LGA) ਤੋਂ ਰਬਾਮਵਤ ਐਤਯ ਮਵਿੱਚ ਯਹ ਹ ਜਾਾਂ ਏੂੰਭ ਏਯਦ ਹ
 ਤਫਾਹੀ ਦ ਮਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਆਭਦਨ ੁਆ ਫਠਦ ਹ
 ਆਣੀ ਆਭਦਨ ਦ ਨੁ ਏਸਾਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਾਰ ਹਪਮਤਆਾਂ ਮਵਿੱਚ ਸਤ ਹਪਤਾਵਯੀ ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਿੱਟ੍ ਏਭਾਈ ਏਯਦ ਹ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ 16 - 21 ਸਾਰਾਾਂ ਦ ਹ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਸੁਤੂੰਤਯ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਅਸੀਂ ਸਤ ਹਪਤਾਵਯੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਆਸਟ੍ਰ ਰੀਅਨ ਮਫਊਯ ਆਪ ਸਟ੍ਮਟ੍ਸਮਟ੍ਏਸ ਦ ਅੂੰਏਮੜ੍ਆਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਹਾਾਂ।
ਤਫਾਹੀ ਦ ਮਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਮਵਿੱਚ ਹਠ ਮਰਐ ਸਾਭਰ ਹ ਸਏਦ ਹਨ:
 ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਨੁ ਏਸਾਨ ਹਣ ਏਯਏ ਤੁ ਹਾਡੀ ਏੂੰਭ ਦੀ ਜਹਾ ਫੂੰਦ ਹ ਈ ਹ
 ਸੜ੍ਏ ਫੂੰਦ ਹਣ ਨਾਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਏੂੰਭ ਉੱਤ ਜਾਣਾ ਫੂੰਦ ਹ ਮਆ ਹ
ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਮਏਸ ਟ੍ਨਾ ਦ ਫਾਅਦ ਏਾਯਫਾਯ ਮਵਿੱਚ ਆਈ ਆਭ ਮਯਾਵਟ੍ ਸਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਮਏਹੜ੍ ਸਫੂਤਾਾਂ ਦੀ ਰ ੜ੍ ਹ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਭਦਨ ਨੂ ੂੰ ਹ ਨੁ ਏਸਾਨ ਦ ਸਫੂਤ ਦਣ ਰਈ ਏਹਾਾਂ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਏਈ ਤਨਐਾਹ ਰੈਂ ਦ ਹ ਜਾਾਂ ਮਦਹਾੜ੍ੀ ਏਭਾਉਂਦ ਹ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਅਮਜਹ ਦਸਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਵਾਸਤ ੁਿੱਛਾਾਂ, ਜ ਤਫਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਰਾਾਂ 4 ਹਪਮਤਆਾਂ
ਵਾਸਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਭਦਨ ਨੂ ੂੰ ਮਵਐਾਉਂਦ ਹਨ।
ਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਭਦਨ ਹਯ ਹਪਤ ਫਦਰ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹਰਾਾਂ ਦ 8 ਹਪਮਤਆਾਂ ਵਾਸਤ ਆਣੀ ਆਭਦਨ ਮਵਐਾਉਣ ਰਈ
ਏਹਾਾਂ।
ਸਫੂਤਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਭਰ ਹ ਸਏਦ ਹਨ:
 ਤੁ ਹਾਡ ਯੁਜ਼ਾਯਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮਭਰੀਆਾਂ ਬੁ ਤਾਨ ਵਾਰੀਆਾਂ ਯਚੀਆਾਂ
 ਫੈਂਏ ਸਟ੍ਟ੍ਭੈਂਟ੍ਾਾਂ ਜ ਤੁ ਹਾਡ ਯੁਜ਼ਾਯਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮਭਰੀਆਾਂ ਮਛਰੀਆਾਂ ਜਭਹਾਾਂ ਯਾਸੀਆਾਂ ਮਵਐਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ
 ਤੁ ਹਾਡ ਯੁਜ਼ਾਯਦਾਤਾ ਵਿੱਰੋਂ ਇਏ ਮਚਿੱਠੀ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮਏਸਾਨ ਹ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਏਈ ਛਟ੍ਾ ਏਾਯਫਾਯ ਹ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੂੰਬਵ ਦਸਤਾਵਜ਼ ਮਵਐਾਉਣ ਰਈ ਏਹਾਾਂ:
 ਰਾਬ ਅਤ ਾਟ੍ ਦੀਆਾਂ ਸਟ੍ਟ੍ਭੈਂਟ੍ਾਾਂ
 ਆਭਦਨ ਟ੍ਏਸ ਦੀ ਮਯਟ੍ਯਨ
 ਹਯ ਦਸਤਾਵਜ਼ ਜ ਨਏਦੀ ਦ ਰਵਾਹ ਨੂ ੂੰ ਮਵਐਾਉਂਦ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਏ ਤੁ ਹਾਡ ਏਾਯਫਾਯ ਦੀ ਫੈਂਏ ਸਟ੍ਟ੍ਭੈਂਟ੍
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 ਟ੍ਯਿੱਸਟ੍ ਜਾਾਂ ਬਾਈਵਾਰੀ ਟ੍ਏਸ ਮਯਟ੍ਯਨ।
ਜ ਤੁ ਹਾਡ ਏਰ ਇਹ ਸਫੂਤ ਨਹੀਂ ਹ ਤਾਾਂ ਸਾਡ ਨਾਰ ਿੱਰ ਏਯ।

ਦਾਅਵਾ ਮਏਵੇਂ ਏਯਨਾ ਹ
ਦਾਅਵਾ ਏਯਨ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਤਜ਼ ਤਯੀਏਾ ਹ 180 22 66 ਉੱਤ ਪਨ ਏਯਨਾ। ਫ਼ਨ ਰਾਈਨ ਸਥਾਨਏ ਸਭੇਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸਵਯ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਸਾਭ 5 ਵਜ
ਤਿੱਏ ਸਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸੁਿੱਏਯਵਾਯ ਤਿੱਏ ਐੁਰ
ਿੱ ਹ ੀ ਹ।
ਜ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਰ ੜ੍ ਹ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਭੁਫ਼ਤ ਮਵਿੱਚ ਦੁ ਬਾਸੀ ਵਾਸਤ ਏਮਹ ਸਏਦ ਹ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਮਏਸ ਜੜ੍ ਦ ਭੈਂਫਯ ਹ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਦਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੁ ਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਏਯ ਸਏਦ ਹ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਅਤ ਤੁ ਹਾਡ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂ ੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ
ਵਿੱਐਯ ਦਾਅਵ ਏਯਨ ਚਾਹੀਦ ਹਨ।
ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤ ਜਾ। ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਸਾਭਰ ਹਨ:
 LGAs ਮਤਾ
 ਦਾਅਵਾ ਏਯਨ ਦ ਮਵਏਰ
 ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਵਾਵਾਾਂ ਤਿੱਏ ਹੁੂੰਚ ਮਏਵੇਂ ਏਯਨੀ ਹ
 ਉਹ ਮਵਅਏਤੀ ਮਜਸ ਨੂ ੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਤੂੰਤਯ ਭੂੰਨਦ ਹਾਾਂ
 ਅਸੀਂ ਸਤ ਹਪਤਾਵਯੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਮਹਸਾਫ ਮਏਵੇਂ ਰਾਉਂਦ ਹਾਾਂ।

ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ
 ਅੂੰਯਜ਼ੀ ਮਵਿੱਚ ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤ ਜਾ
 servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤ ਜਾ ਮਜਿੱਥ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣੀ ਬਾਸਾ ਮਵਿੱਚ ਜਾਣਏਾਯੀ ੜ੍ਹ ਸਏਦ ਹ, ਸੁਣ
ਸਏਦ ਹ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀ ਦਐ ਸਏਦ ਹ
 Centrelink ਬੁ ਤਾਨਾਾਂ ਅਤ ਸਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸਾ ਮਵਿੱਚ ਸਾਡ ਨਾਰ ਿੱਰ ਏਯਨ ਰਈ 131 202 ਉੱਤ ਪਨ ਏਯ
 ਮਏਸ ਸਵਾ ਏੇਂਦਯ ਮਵਐ ਜਾ।
ਨ ਟ੍ ਏਯ: ਤੁ ਹਾਡ ਯੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ਰੀਆ ਮਵਿੱਚ ਮਏਧਯ ਵੀ '13' ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਏੀਤ ਪਨਾਾਂ ਵਾਸਤ ਇਏ ਮਨਸਮਚਤ ਦਯ ਨਾਰ ਬੁ ਤਾਨ ਮਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
ਇਹ ਦਯ ਮਏਸ ਸਥਾਨਏ ਪਨ ਦੀ ਏੀਭਤ ਤੋਂ ਵਿੱਐਯੀ ਹ ਸਏਦੀ ਹ, ਅਤ ਟ੍ਰੀਪਨ ਸਵਾ ਰਦਾਮਤਆਾਂ ਮਵਚਏਾਯ ਵੀ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐ ਹ ਸਏਦੀ ਹ। ਤੁ ਹਾਡ
ਯੋਂ '1800' ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਏੀਤੀਆਾਂ ਪਨ ਏਾਰਾਾਂ ਭੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਨਤਏ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਫ਼ਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਨ ਏਾਰਾਾਂ ਵਾਸਤ ਸਭੇਂ ਦ ਮਹਸਾਫ ਨਾਰ ਅਤ
ਉੱਚੀ ਦਯ ਉੱਤ ਬੁ ਤਾਨ ਮਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।

ਆਣ ਬੁ ਤਾਨ ਦਾ ਰਫਧ
ੂੰ ਮਏਵੇਂ ਏਯਨਾ ਹ
ਜ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ DRA ਮਭਰਦਾ ਹ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਆਣ ਹਾਰਾਤਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਹਈਆਾਂ ਮਏਸ ਵੀ ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਫਾਯ ਸਾਨੂ ੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਸਾਭਰ ਹ ਜ ਤੁ ਸੀਂ DRA ਰਾਤ ਏਯਦ ਸਭੇਂ ਸਤ ਹਪਤਾਵਯੀ ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਾਾਂ ਫਯਾਫਯ ਏਭਾਉਂਦ ਹ।

ਫਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਰਏਾਸਨਾ ਮਵਿੱਚ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਏਵਰ ਬੁ ਤਾਨਾਾਂ ਅਤ ਸਵਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤ ਇਏ ਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹ। ਇਹ ਪਸਰਾ ਏਯਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਜ਼ੂੰਭਵਾਯੀ ਹ, ਮਏ ਏੀ ਤੁ ਸੀਂ ਮਏਸ ਬੁ ਤਾਨ ਵਾਸਤ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ਹ, ਅਤ ਆਣ ਮਵਸਸ ਹਾਰਾਤਾਾਂ ਦ ਸਫੂੰਧ ਮਵਿੱਚ ਏਈ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣਾ
ਚਾਹੁੂੰਦ ਹ।
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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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