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Australian Government Disaster Recovery Payment
Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP)
គឺជាការបង់ប្រាក់តែមួ យដងដដើមបីជួយអ្ន ក ប្របសិនដបើអ្នកានរងប៉ះពាល់សំខាន់ដោយសារ
ដប្ររ៉ះមហនត រាយតដលានប្របកាស។ វាមិនតមនជាការខូ ចខាែែិចែួ ច ឬបញ្ហារអាក់រអ្ួ លដេ។

ចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្ន កអាចទទួ លបាន
ប្របសិនដបើអ្នកមានសិេទិដ

៉ះអ្ន កនឹងេេួ លាន៖

• $1,000 កនុងមនុសសដេញវ ័យមួ យ

ក់

• $400 សប្រមាប់កូនមានក់ៗតដលមានអាយុដកេ ងជាង 16 ឆ្នំ។

អ្ន កណាខ្ល ះអាចទទួ លវា
ដដើមបីេេួ លាន AGDRP អ្ន កប្រែូវតែ៖
• ជាអ្ន កសានក់ដៅអ្ូ ស្ត្សាតលី ឬកាន់េិោាការតដលមានសិេធិេេួ ល
• មានអាយុ 16 ឆ្នំ ឬអាយុដលើសដន៉ះដៅដេលដប្ររ៉ះមហនត រាយ
ឬកំេុងេេួ លានការបង់ប្រាក់សនត ិសុខសងគ ម
• ប្រែូវតាមលកខ ខណ្ឌែប្រមូវននសិេធិេេួ លានននែំបន់រោាភិាលកនុងែំបន់ (LGA)។
អ្ន កប្រែូវតែានរងប៉ះពាល់ជាអ្វ ិជជ មានដោយដប្ររ៉ះមហនត រាយតដលានប្របកាស។ ឧទាហរណ្៍៖
• អ្ន កានរងរបួ សធ្ង ន់ធ្ងរ
• អ្ន កជាសមាជិកប្រគួសារជិែរបស់េលរដា អ្ូស្ត្សាតលី ឬអ្ន ករស់ដៅអ្ូ ស្ត្សាតលី តដលានសាាប់ ឬកំេុងាែ់ខល ួន
• ដប្ររ៉ះមហនត រាយានបំផ្លាញកតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នក ឬវាប្រែូវានកំដេចដោល
• មានការខូ ចខាែធ្ង ន់ធ្ងរចំដពា៉ះតនន កខាងកនុងននកតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នក
• ដប្ររ៉ះមហនត រាយានប៉ះពាល់តនន កខាងកនុងននកតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នកចំដពា៉ះធាែុសមាារ
• កតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នកប្រែូវានប្របកាសថាមានរច

សមព ័នធមិនប្រគប់ប្ររន់

• បណ្ដ
ា ញេឹកសអុយានដធ្វ ើឱ្យកខវ ក់ដល់តនន កខាងកនុងននដគហោានរបស់អ្នក
• ដប្ររ៉ះមហនត រាយានបំផ្លាញ ឬដធ្វ ើឱ្យខូ ចខាែដល់ប្រេេយសមបែត ិសំខាន់ ឬប្រេេយសមបែត ិ
អ្ន កដធ្វ ើជាមាាស់ដៅឯកតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នក

តដល

• អ្ន កជាអ្ន កតែទា ំចមបងរបស់កុមារដៅកនុងបនទុកតដលានជួ បប្របេ៉ះបញ្ហាណ្ដមួ យខាងដលើ។

និយមន័យ
• កតនា ងដគហោានចមបងរបស់អ្នកគឺជាកតនា ងសំខាន់តដលអ្ន កមានសិេធិ ឬមានអាជាាប័ណ្ណដដើមបីរស់ដៅ
ជាធ្មេ តា។ វាមិនមានរ ួមបញ្ចូលនូ វនទ ៉ះេុកជួ លដេលនែង ឈប់សប្រមាក ឬអ្ចលនប្រេេយវ ិនិដោគដេ។
• ប្រេេយសមបែត ិសំខាន់គឺជាប្រេេយសមបែត ិមួយ ឬប្រេេយសមបែត ិ
តដលមានែនមា េីនារសរុប $20,000
ឬដប្រចើនជាងដន៉ះ។ ឧទាហរណ្៍ ដន៉ះរ ួមមានអ្ររ ោនជំនិ៉ះ រែយនត ការា៉ាវា៉ាន (caravans) ធ្ុងសតុកេឹក
ឬមាសុីនេំហំធ្ំ។
• អ្ន កជាអ្ន កតែទា ំចមបងរបស់កុមារ ប្របសិនដបើកុមារដ ៉ះគឺជាអ្ន កដៅកនុងបនទុករបស់អ្នក
និងមិនទាន់ប្រគប់អាយុ 16 ឆ្នំដៅដ ើយ។
អ្ន កតែទាច
ំ មបងប្រែូវតែមានការេេួ លខុសប្រែូវនល វចបប់
ូ
សប្រមាប់ការតែទា ំប្របោំនែង សុខុមាលពេ
និងការវ ិឌ្ឍរបស់កុមារ។
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របបៀបបែើមបីទាមទារ
វ ិធ្ីដលននបំនុែដដើមបីទាមទារគឺតាមអ្នញញ។ អ្ន កនឹងប្រែូវការបដងើ ើែគណ្នី myGov និងពជប់វាដៅ
Centrelink ប្របសិនដបើអ្នកមិនមានវាដៅដ ើយដេ។ ដៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygovguides
ប្របសិនដបើអ្នកប្រែូវការជំនួយជាមួ យនឹងការទាមទារ អ្ន កអាចដៅេូ រសេទ ដៅដលខ 180 22 66។
អ្ន កអាចដសន ើសុំអ្នក បកតប្របផ្លទល់មាែ់ ដហើយដយើងនឹងដរៀបចំឱ្យមានអ្ន កបកតប្របផ្លទល់មាែ់មានក់
ដោយឥែគិែនែា។
ប្របសិនដបើអ្នកជាសមាជិកននគូ ប្រសករ ដ ៉ះអ្ន កទា ំងេីរ ក់អាចទាមទារការបង់ប្រាក់ដន៉ះាន។ អ្ន ក
និងនដគូ របស់អ្នកប្រែូវតែដធ្វ ើការទាមទារោច់ដោយត កេីរន។
ដៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្រមាប់េ័ែ៌មានបតនែ ម។ ដន៉ះរ ួមមាន៖
• ជដប្រមើសកនុងការទាមទារ
• LGAs តដលមានសិេធិេេួ ល
• រដបៀបដដើមបីចូលដប្របើប្រាស់ដសវាកមេ របស់ដយើង។

សម្រាប់ព័ត៌ានបដនែ ម
• ដៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្រមាប់េ័ែ៌មានបតនែ មជាពសាអ្ង់ដគា ស
• ដៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកតនា ងតដលអ្ន កអាចអាន សាាប់
ឬដមើលេ័ែ៌មានជាពសារបស់អ្នកាន
• សូ មដៅេូ រសេទ ដៅដលខ 131 202 ដដើមបីនិោយជាមួ យដយើងជាពសារបស់អ្នកអ្ំេីការបង់ប្រាក់
និងដសវាកមេ Centrelink
• ចូ លដៅេសស

មជឈមណ្ឌលដសវាកមេ ។

ចំណ្ដ៖ំ ការដៅេូ រសេទ េីេូរសេទ នទ៉ះរបស់អ្នកដៅ ‘13’ ដលខេីកតនា ងណ្ដមួ យដៅកនុងប្របដេសអ្ូ ស្ត្សាតលីគឺ
ប្រែូវានគិែនែា តាមអ្ប្រតាដែរ។ អ្ប្រតាដ ៉ះអាចតប្របប្របួលេីែនមា ននការដៅេូ រសេទ តាមែំបន់ ដហើយក៏
អាចតប្របប្របួ លនងតដរកនុងចំដណ្ដមអ្ន កនា ល់ដសវាេូ រសេទ
។ ដៅេូ រសេទ ដៅដលខ ‘1800’ េីេូរសេទ
នទ ៉ះរបស់អ្នកគឺឥែគិែនែា។ ការដៅេូ រសេទ េីេូរសេទ សាធារណ្ៈ និងេីេូរសេទ ចល័ែអាចប្រែូវានកំណ្ែ់
ដមាង ប្រេមទា ំងប្រែូវានគិែនែាតាមអ្ប្រតាកាន់តែខព ស់។

ការប្របកាសមិនេេួ លខុសប្រែូវ
េ័ែ៌មានតដលមានដៅកនុងការដា៉ះនាយដន៉ះមានដរលបំណ្ងតែជាការតណ្ ំចំដពា៉ះការបង់ប្រាក់ និង
ដសវាកមេ
បុដណ្ដ
ណ ៉ះ។ វាជាការេេួ លខុសប្រែូវរបស់អ្នកកនុងការសដប្រមចចិែត ប្របសិនដបើអ្នកប្រាថានចង់
ោក់ពាកយដដើមបីេេួ លានការបង់ប្រាក់ និងដដើមបីដធ្វ ើការោក់ពាកយសុំទាក់េងនឹងកាលៈដេសៈេិដសស
របស់អ្នក។
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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.
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• 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.

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. 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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