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Australian Government Disaster Recovery
Payment
The Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP)
เป็นการจ่ายเงินก้อนเดียวช่วยเหลือคุณ
หากคุณได้ร ับผลกระทบอย่างมีน ัยสาค ัญจากการประกาศภ ัยพิบ ัติ ซึง่ ไม่ใช่ความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ
หรือความไม่สะดวกสบาย

คุณจะได้ร ับเท่าไร
ิ ธิ์ คุณจะได ้รับ:
หากคุณมีสท
• $1,000 สาหรับผู ้ใหญ่แต่ละคน
• $400 สาหรับเด็กแต่ละคนทีม
่ อ
ี ายุออ
่ นกว่า 16 ปี

ใครสามารถได้ร ับ
เพือ
่ ทีจ
่ ะได ้รับ AGDRP คุณต ้อง:
ิ ธิ์
• เป็ นผู ้มีถน
ิ่ พานักของออสเตรเลียหรือถือวีซา่ ทีท
่ าให ้คุณมีสท
• อายุ 16 ปี ขน
ึ้ ไป ณ เวลาทีเ่ กิดภัยพิบัตห
ิ รือกาลังได ้รับเงินช่วยเหลือประกันสังคม
ิ ธิข
• มีคณ
ุ สมบัตค
ิ วามมีสท
์ องรัฐบาลท ้องถิน
่ ออสเตรเลีย (LGA)
คุณต ้องได ้รับผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากการประกาศภัยพิบัตอ
ิ ย่างหนึง่ ยกตัวอย่างเช่น:
• คุณได ้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
• คุณเป็ นสมาชิกสายโลหิตในครอบครัวของพลเมืองหรือผู ้มีถน
ิ่ พานักของออสเตรเลียผู ้เสียชีวต
ิ หรือสูญหาย
• ภัยพิบัตน
ิ ัน
้ ได ้ทาลายสถานทีอ
่ ยู่อาศัยหลักของคุณหรือมันต ้องถูกลือ
้ ทิง้
• ด ้านในของสถานทีพ
่ ักอาศัยหลักของคุณถูกทาลาย
• ภัยพิบัตน
ิ ัน
้ ทาให ้ด ้านในของที่อยู่อาศัยหลักของคุณเปิ ดเผยต่อสภาพแวดล ้อมตามธรรมชาติ
• สถานทีอ
่ ยู่อาศัยหลักของคุณไม่ถูกประกาศว่าโครงสร ้างไม่แข็งแรง
• น้ าเสียได ้ปนเปื้ อนภายในทีอ
่ ยู่อาศัยของคุณ
• ภัยพิบัตน
ิ ัน
้ ได ้ทาลายหรือทาความเสียหายให ้สินทรัพย์หลักหรือสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ของคุณ ณ
สถานทีอ
่ ยู่อาศัยหลักของคุณ
• คุณเป็ นผู ้ให ้การดูแลหลักของเด็กในความดูแลทีป
่ ระสบกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ข ้างบนนี้

คาจาก ัดความ
ิ ธิห
• สถานทีอ
่ ยู่อาศัยหลักของคุณ คือสถานทีส
่ าคัญทีต
่ ามปกติคณ
ุ มีสท
์ รือได ้รับอนุญาตให ้อยู่อาศัย
นี่ไม่รวมถึงบ ้านพักตากอากาศหรืออสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน
• สินทรัพย์หลักคือสินทรัยอ
์ ย่างหนึง่ หรือหลายอย่างทีม
่ รี าคาตลาดรวมกันเท่ากับ $20,000 หรือมากกว่านัน
้
ตัวอย่างเช่น นี่รวมถึงอาคาร ยานพาหนะ คาราวาน ถังเก็บน้าหรือเครือ
่ งจักรกลขนาดใหญ่
• คุณเป็ นผู ้ให ้การดูแลหลักของเด็ก หากเด็กคนนัน
้ เป็ นผู ้อยู่ในความอุปการะของคุณและยังมีอายุไม่ครบ 16 ปี
ผู ้ให ้การดูแลหลักต ้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายสาหรับการดูแลประจาวัน
สวัสดิการและพัฒนาการของเด็กคนนัน
้
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วิธเี คลม
่ มต่อกับ Centrelink หากคุณยังไม่มี
วิธเี คลมทีเ่ ร็วทีส
่ ด
ุ คือทางออนไลน์ คุณจะต ้องตัง้ บัญชี myGov และเชือ
ไปที่ servicesaustralia.gov.au/mygovguides
หากคุณต ้องการความช่วยเหลือในการเคลม คุณสามารถโทรหมายเลข 180 22 66
สายโทรศัพท์เปิ ดวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ตัง้ แต่ 8 โมงเช ้าถึงบ่าย 5 โมงเวลาท ้องถิน
่ คุณสามารถขอล่าม
และเราสามารถจัดล่ามให ้คุณได ้
หากคุณเป็ นสามีหรือภรรยา คุณทัง้ สองสามารถเคลมเงินช่วยเหลือประเภทนี้ได ้
คุณและคูค
่ รองของคุณต ้องแยกกันเคลม
ไปที่ servicesaustralia.gov.au/disaster สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม นีร่ วมถึง:
• ทางเลือกในการเคลม
ิ ธิ์
• รัฐบาลท ้องถิน
่ ออสเตรเลีย (LGA) ทีม
่ ส
ี ท
• วิธเี ข ้าถึงบริการของเรา

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/disaster สาหรับข ้อมูลในภาษาอังกฤษ
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ทีค
่ ณ
ุ สามารถอ่าน ฟั งหรือดูข ้อมูลในภาษาของคุณ
• โทรหมายเลข 131 202 เพือ
่ พูดกับเราในภาษาของคุณเกีย
่ วกับเงินช่วยเหลือและบริการของ Centrelink
• ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการของเรา
หมายเหตุ: โทรศัพท์จากเครือ
่ งโทรศัพท์บ ้านถึงหมายเลข ‘13’
จากทุกทีใ่ นออสเตรเลียมีคา่ ใช ้จ่ายในอัตราคงที่
อัตรานัน
้ อาจเปลีย
่ นแปลงจากราคาค่าโทรศัพท์ในท ้องทีแ
่ ละอาจเปลีย
่ นแปลงระหว่างผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ด ้วย
โทรศัพท์ถงึ หมายเลข ‘1800’ จากเครือ
่ งโทรศัพท์บ ้านของคุณไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
โทรศัพท์จากเครือ
่ งโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์มอ
ื ถืออาจมีการจับเวลาและมีคา่ ใช ้จ่ายในอัตราสูงกว่า

ข้อจาก ัดความร ับผิดชอบ
ข ้อมูลทีอ
่ ยู่ในสิง่ พิมพ์นี้ตงั ้ ใจทีจ
่ ะให ้เป็ นแนวทางของจ่ายเงินและการบริการเท่านัน
้
เป็ นความรับผิดชอบของคุณทีจ
่ ะตัดสินใจ
หากคุณประสงค์จะยืน
่ คาร ้องขอเงินช่วยเหลือและส่งคาร ้องเกีย
่ วกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
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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.

15225.2202
PAGE 3 OF 4

ENGLISH

How to claim
The fastest way to claim is online. You will need to set up a myGov account and link to Centrelink if
you do not have one yet. Go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides
If you need help with claiming, you can 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 and we will arrange one for free.
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
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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