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Australian Government Disaster Recovery
Payment
Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਸੁਕਿਧਾ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕ ਿੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰ ਸ ਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਗੇ:
• $1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ
• 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਿਾਸਤੇ $400।

ਇਸ ਨਿੰ ੌ ਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ
AGDRP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
• ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਿੀਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿੇਤਰ (LGA) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਕਸੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਰੂਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਪ੍ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ:
• ਤੁਸੀਂ ਗੁੰ ਭੀਰ ਰੂਪ੍ ਕਿੱਚ ਿਿਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ
• ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਕਰਕ ਜਾਂ ਿਸਨੀਕ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਪ੍ਕਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੋ ਕਜਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੁੰ ਮ ਹੋ
ਕਗਆ ਸੀ
• ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਮੁੱਿ ਜਗਹਾ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹੁਣਾ ਪ੍ੈਣਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਮੁੱਿ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰੂਨੀ ਕਹੱਸੇ ਨੂੁੰ ਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੁੰ ਕਚਆ ਹੈ
• ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਮੁੱਿ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰੂਨੀ ਕਹੱਸੇ ਨੂੁੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁੰਗਾ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਮੁੱਿ ਜਗਹਾ ਨੂੁੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਾਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
• ਗੁੰ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ (ਸੀਿਰੇਜ) ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰੂਨੀ ਕਹੱਸੇ ਨੂੁੰ ਦੂਕਸ਼ਤ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ
• ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕਕਸੇ ਿੱਡੀ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਕਜੁੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿਾਸ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋ
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• ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਿ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕਜਸ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਿੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਦਾ ਿੀ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਕਰਭਾਸਾਵਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਮੁੱਿ ਜਗਹਾ ਉਹ ਮੁੱਿ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਹਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੁੰ ਸ
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਬਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਨਿੇਸ਼ ਿਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਿੱਡੀ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਇਕ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਦਾ ਸੁੰ ਯੁਕਤ ਬਾਿਾਰੀ ਮੁੱਲ $20,000 ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ
ਿਜੋਂ, ਇਸ ਕਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੈਰਾਿੈਨਾਂ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਿੱਡੇ ਪ੍ੈਮਾਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਿ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ
ਕਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਕਦਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਕਾਸ ਿਾਸਤੇ ਮੁੱਿ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਕਿੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਕ ਵੇਂ ਰਨਾ ਹੈ
ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ myGov ਿਾਤਾ
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ Centrelink ਨਾਲ ਕਲੁੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਿੇਗੀ। servicesaustralia.gov.au/mygovguides ਉੱਤੇ
ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 180 22 66 ਨੂੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬੁੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੁੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿੱਿਰੇ ਦਾਅਿੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
• ਯੋਗ LGAs
• ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚ ਕਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ
• ਅੁੰ ਗਰੇਿੀ ਕਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/disaster 'ਤੇ ਜਾਓ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਚ ਪ੍ੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
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• Centrelink ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਨੂੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
• ਕਕਸੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਚ ਜਾਓ।
ਨੋ ਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਿੱਚ ਕਕਤੇ ਿੀ '13' ਨੁੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਦਰ ਉੱਤੇ
ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿੱਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਕਿਚਕਾਰ ਿੀ
ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ '1800' ਨੁੰਬਰਾਂ ਨੂੁੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਕਪ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਿਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਿਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਿਜੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੁੰ ਧ ਕਿੱਚ ਅਰਿੀ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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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.
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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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