TAMIL

Disaster Recovery Allowance
(‘பபரிடர் ீ ட்சிப் படித்த ொகை’)
Disaster Recovery Allowance (‘பபரிடர் ீ ட்சிப் படித்த ொகை’) என்பது பபரிடர் என

அமிலிக்ைப்பட்ட நிைழ்வு ஒன்மின் ைொணொை உங்ைளுகட லருொனத்க
நீ ங்ைள் இறந் ிருந் ொல் உங்ைளுக்கு உ வுல ற்ைொை அரிக்ைப்படும் ஒரு
குறுைி-ைொயக் தைொடுப்பனலொகும்.

உங்களுடை லபோனத்டை நீங்கள் இறந்ை ைிகைிியிபேந்து 13 லாங்கள்
லடக்கும் நீங்கள் இடைப் பபமயாம்.

அைிகபட்சான பகாடுப்பனவு லைானது,
ீ
உங்களுடை சூழ்நிடயகரின்

அடிப்படைில், JobSeeker Payment (‘ஜாப்-ஸீக்கர் பபபண்ட்’) அல்யது Youth
Allowance (‘பெத்-அயலன்ஸ்’)-ப் பபான்மைாக இபேக்கும்.

இக

ொர் தபம இலும்

DRA படித்பைாடகடப் பபம, நீங்கள் பின் லபேம் அடனத்டைபம் பூர்த்ைி
பசய்ைாக பலண்டும். நீங்கள்:

 பபரிைர் நிகழ்வு ற்பட்ைபபாது 16 அல்யது அைற்கு பற்பட்ை
லதுடைலாக இபேந்ைிபேக்க பலண்டும்

 எபே ஆஸ்ைிபயி லசிப்பாராக அல்யது ைகுைிரிக்கும் லிசா என்று
டலத்ைிபேப்பலாக இபேக்கபலண்டும்

 Local Government Area (LGA) பாைிக்கப்பட்ை (‘உள்ளூர் அசாங்கப் பகுைி’)-ில்
பலடய பசய்துபகாண்டு அல்யது லசித்துக்பகாண்டிபேக்க பலண்டும்

 நிகழ்ந்ை பபரிைரின் பநடி லிடரலாக லபோனத்டை இறந்ைிபேக்க பலண்டும்
 உங்களுக்கு லபோன இறப்பு ற்பட்ை பிமகு லபேம் லாங்கரில் சாசரி

லாாந்ைி லபோனத்ைிற்கும் குடமலான சம்பாத்ைிம் இபேக்கபலண்டும்.

நீங்கள் 16-21 லைிற்கு இடைப்பட்ைலர் ன்மால், நீங்கள் ாடபம் சாால்
இபேப்பலாக இபேக்கபலண்டும்.

சாசரிான லாாந்ைி லபோனத்டைக் கணக்கிை நாங்கள் ‘ஆஸ்ைிபயி
புள்ரிலில பசயக’த்ைின் லிலங்கடரப் பன்படுத்துபலாம்.

நிகழ்ந்ை பபரிைரின் பநடி லிடரவு என்மில் பின் லபேலன உள்ரைங்கயாம்:

15226TA.2102
PAGE 1 OF 6

TAMIL

 நிகழ்ந்ை பபரிைரின் காணாக உங்களுடை பலடயத்ையம்
பைப்பட்டுள்ரட

 சாடய அடைப்புகரின் காணாக உங்கரால் பலடயக்குப் பபாக இயால்
இபேந்ைட

பபரிைர் நிகழ்லிற்குப் பிமகு லர்த்ைகத்ைில் ற்பட்ை பபாதுலான புள்வுக்
குடமவு’ (downturn)- இது உள்ரைக்காது.

உங்ைளுக்குத் ப கலப்படும் ஆ ொங்ைள்
உங்களுடை லபோன இறப்பிற்கான ஆைாத்டை க்குத் ைபோறு
உங்கடரக் பகட்பபாம்.

நீங்கள் ஊைிம் அல்யது கூயி என்டம ஈட்டிக்பகாண்டிபேந்ைால், பபரிைர்

நிகழ்லிற்கு பந்டை 4 லாங்களுக்கான உங்களுடை லபோனத்டைக்
காண்பிக்கும் ஆலணங்கள் பலண்டுபனக் பகட்பபாம்.

எவ்பலாபே லாபம் உங்களுடை லபோனம் ாமிக்பகாண்டிபேந்ைால்,

நிகழ்லிற்கு பந்டை 8 லாங்களுக்கான உங்களுடை லபோனத்டைக்
காண்பிக்குாறு உங்கடரக் பகட்பபாம்.

ஆைாங்கரில் பின்லபேலன உள்ரைங்கயாம்:
 உங்களுடை பையாரி பகாடுக்கும் சம்பரத் துண்டுகள்
 உங்களுடை பையாரிால் உங்களுடை லங்கிக் கணக்கில்
பசலுத்ைப்பட்ை பைாடககடரக் காண்பிக்கும் பந்டை லங்கிக் கணக்குலிலங்கள்

 உங்களுடை பையாரிால் பகாடுக்கப்பட்ை கடிைம் என்று.
நீங்கள் எபே லிலசாி அல்யது சிறு லர்த்ைக பையாரி ன்மால், பின் லபேம்
ஆலணங்கரில் உங்கரால் இலுான அடனத்டைபம் க்குக்
காண்பிக்குாறு உங்கடரக் பகட்பபாம்:
 இயாப-நஷ்ைக் கணக்கு லிலங்கள்
 லபோன லரி அமிலிப்புகள்
 உங்களுடை லர்த்ைகப் பணப் புறக்கத்டைக் காண்பிக்கும் லங்கிக் கணக்கு
லிலங்கள் பபான்ம பணப் புறக்கம் சம்பந்ைப்பட்ை ற்ம ஆலணங்கள்

 அமக்கட்ைடர அல்யது பங்குைாபேக்கு உரி லரி அமிலிப்பு.
இந்ை ஆைாங்கள் உங்கரிைம் இல்டயபன்மால் ம்பைன் பைாைர்புபகாண்டு
பபசுங்கள்.
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இந்

உ லிகக் பைொருலது எப்படி

பகாரிக்டகட ற்படுத்துலைற்கு ிக லிடலான லறி 180 22 66 னும்
இயக்கத்ைிடன அடறப்பைாகும். ைிங்கள் பைல் பலள்ரி லட காடய 8

ணிியிபேந்து ாடய 5 ணி உள்ளூர்-பநம் லட இந்ைத் பைாடயபபசி
இயக்கம் இக்கத்ைில் இபேக்கும்.

உங்களுக்குத் பைடலப்பட்ைால், பாறிபபர்ப்பரர் எபேலர் இயலசாக
பலண்டுபன நீங்கள் பகட்கயாம்.

லாழ்க்டகதுடண பசாடிில் நீங்கள் எபேலானால், நீங்கள் இபேலபேம் இந்ைக்
பகாடுப்பனலிற்காக பகாரிக்டக லிடுக்கயாம். நீங்களும் உங்களுடை

லாழ்க்டகத்-துடணலபேம் பலவ்பலறு பகாரிக்டககடர ற்படுத்ைபலண்டும்.
பயைிகத் ைகலல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/disaster னும் லடயத்ையப்
பக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள். இைில் பின் லபேலன உள்ரைங்கும்:
 ைகுைிபபறும் LGA-க்கள்
 பகாரிக்டக ற்படுத்துலைற்கான பைரிவுகள்
 து பசடலகடரப் பபறும் லிைம்
 ாடபம் சாாைலர்கள் ன்று நாங்கள் ாடக் கபேதுகிபமாம் ன்பது
 சாசரி லாாந்ைி லபோனத்டை நாங்கள் கணக்கிடும் லிைம்.

பய ிைத்

ைலல்ைளுக்கு

 ஆங்கியத்ைிலுள்ர பயைிகத் ைகலல்கடரப் பபம servicesaustralia.gov.au/disaster
னும் லடயத்ையப் பக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள்
 உங்களுடை பாறிிலுள்ர ைகலல்கடர லாசிக்க, பசலிடுத்துக் பகட்க
அல்யது காபணாயிகடரப் பார்க்க servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

னும்

லடயத்ையப் பக்கத்ைிற்குச் பசல்லுங்கள்
 Centrelink (‘பசண்ட்ைர்யிங்க்’)-இன் பகாடுப்பனவுகள் ற்றும் பசடலகடரப்

பற்மி ங்களுைன் உங்கள் பாறிில் பபச 131 202 னும் இயக்கத்ைிடன
அடறபங்கள்.

 பசடல டம் என்மிற்குச் பசல்லுங்கள்.
குமிப்பு: உங்களுடை லட்டுத்
ீ
பைாடயபபசிியிபேந்து ஆஸ்ைிபயிாலில்
வ்லிைத்ைிலும் உள்ர ‘13’ இயக்கங்களுக்குச் பசல்லும் அடறப்புகளுக்கு

நிடயான லைம்
ீ
என்மின் பிகாம் கட்ைணங்கள் அமலிைப்படும். உள்ளூர்
அடறப்பிற்கு ஆகும் கட்ைணத்ைியிபேந்து இது ாறுபையாம், ற்றும்
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பைாடயபபசி பசடல லறங்குநர்களுக்கு இடைபபம் இது ாறுபையாம்.

உங்கள் லட்டுத்
ீ
பைாடயபபசிியிபேந்து ‘1800’ இயக்கங்களுக்குச் பசய்ப்படும்
அடறப்புகள் இயலசம். பபாதுத் பைாடயபபசிகள் அல்யது டகப்பபசிகரில்

இபேந்து பசல்லும் அடறப்புகளுக்கு ஆகும் பநம் கணக்கிைப்பட்டு, அைிபர்
லைக்
ீ
கட்ைணங்கள் அமலிைப்பைக்கூடும்.

நீ ங்ைள் தபறும் உ லித்த ொகைைகர நிர்லைிக்கும்
லி ம்
DRA படித்பைாடகட நீங்கள் பபற்றுலபேகிமீர்கபரானால், உங்களுடை
சூறல்கரில் ற்படும் வ்பலாபே ாற்மங்கடரபம் நீங்கள் ங்களுக்குக்

கட்ைாாக அமிலிக்க பலண்டும். DRA படித்பைாடகட நீங்கள் பபற்றுலபேம்
காயத்ைில் சாசரி லாாந்ைி லபோனத்ைிற்கு சான அல்யது அடைலிை
அைிகான லபோனத்டை நீங்கள் ஈட்டினால் அதுவும் நீங்கள்
அமிலிக்கபலண்டி லிைங்கரில் உள்ரைங்கும்.

தபொறுப்புத்துமப்பு
இந்ை பலரிீட்டில் அைங்கிபள்ர ைகலல்கராலன பகாடுப்பனவுகள் ற்றும்

பசடலகளுக்கான எபே லறிகாட்டி ன்ம படமில் ட்டுப ைப்பட்டுள்ரன.
பகாடுப்பனவு என்மிற்காக நீங்கள் லிண்ணப்பிக்கப் பபாகிமீர்கரா ன்பதும்,
உங்களுடை குமிப்பிட்ை சூறல்களுக்பகற்ம லிண்ணப்பம் என்டம
ற்படுத்துலதும் உங்களுடை பபாறுப்பாகும்.
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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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