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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) គឺជាការបង់ប្រាក់រយៈពេលខ្លពី ើម្បីជួយអ្នក ប្បសិនពបើ
អ្នករាត់បង់ប្រាក់ចំណូលព ោយសារលទ្ធផលផទាល់ននពប្គោោះម្ហនតរាយដ លរានប្បកាស។
អ្នកអ្ាចទ្ទ្ួលវាសប្ម្ាប់រយៈពេលរហូត ល់ 13 សរដាហ៍ ចាប់េីកាលបរិពចេទ្ដ លអ្នករាត់បង់ប្រាក់ចំណូល។
អ្ប្តាបង់ប្រាក់ជាអ្តិបរម្ាគឺ ូចគនានឹង JobSeeker Payment ឬ Youth Allowance ដ រ ព ោយដផែកពលើ កាៈពទ្សៈរបស់អ្នក។

អ្នកដែលអ្ាចទទួលវា
ព ើម្បីទ្ទ្ួលរាន DRA អ្នកប្តូវដតបំពេញតាម្លកខខ្ណឌទ្ាំងអ្ស់ ូចខ្ាងពប្កោម្។ អ្នក៖
• ម្ានអ្ាយុ 16 ឆនាំ ឬអ្ាយុពលើសពនោះពនៅពេលននពប្គោោះម្ហនតរាយ
• ជាអ្នករស់ពនៅអ្ូប្សតាលី ឬកាន់ទ្ិ ឋាការដ លម្ានសិទ្ធិទ្ទ្ួល
• ព្វើការ ឬរស់ពនៅកនុងតំបន់រ ឋាភិរាលតាម្តំបន់ដ លរងបោះេាល់
• រាត់បង់ប្រាក់ចំណួលព ោយសារលទ្ធផលផទាល់ននពប្គោោះម្ហនតរាយ
• រកប្រាក់រានតិចជាងប្រាក់ចំណូលប្បចាំសរដាហ៍ជាម្្យម្ពនៅកនុងសរដាហ៍នានា
ពប្កោយអ្នកម្ានការរាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
ប្បសិនពបើអ្នកម្ានអ្ាយុ 16 – 21 ឆនាំ ពនោោះអ្នកប្តូវដតម្ិនពនៅកនុងបនទុក។ ពយើងពប្បើប្រាស់តួពលខ្របស់ Australian Bureau of
Statistics (ការិយាល័យសថិតិអ្ូប្សតាលី) ព ើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលប្បចាំសរដាហ៍ជាម្្យម្។
លទ្ធផលផទាល់ននពប្គោោះម្ហនតរាយអ្ាចរួម្ម្ាន ូចខ្ាងពប្កោម្៖
• កដនលងព្វើការរបស់អ្នករានបិទ្ព ោយសារការខ្ូចខ្ាតេីពរោោះម្ហនតរាយ
• ការបិទ្ផលូវរានបញ្ឈប់អ្ក
ន ម្ិនឱ្យពទ្ៅព្វើការ វាម្ិនរួម្បញ្ចូលការ្លាក់ចុោះពនៅកនុងអ្ាជីវកម្មជាទ្ូពទ្ៅបនទាប់េីប្េឹតក
តិ ារណ៍ម្ួយពទ្។

ភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្តូវការ
ពយើងអ្ាចពសនើអ្នកឱ្យផដល់ភសតុតាង ល់ពយើងអ្ំេីការរាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
ប្បសិនពបើអ្នកទ្ទ្ួលប្រាក់ពបៀវតសរ៍ ឬប្រាល់ឈ្នួល ពនោោះពយើងអ្ាចពសនើអ្នកនូវឯកសារនានាដ លបងហាញ
ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសប្ម្ាប់រយៈពេល 4 សរដាហ៍ ពនៅម្ុនពេលពប្គោោះម្ហនតរាយ។
ប្បសិនពបើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផលាស់បដូរពនៅសរដាហ៍នម្
ី ួយៗ ពយើងអ្ាចពសនើអ្នកឱ្យបងហាញប្រាក់ចំណូល
របស់អ្នកសប្ម្ាប់រយៈពេល 8 សរដាហ៍ ពនៅម្ុនពេលពប្គោោះម្ហនតរាយ។
ភសតុតាងអ្ាចរួម្ម្ាន៖
• ប្ក ាសបង់ប្រាក់ពបៀវតសរ៍េីនិពយោជករបស់អ្នក
• ររាយការណ៍្នាគារដ លរានបងហាញបពញ្ញើ្នាគារកាលេីពេលម្ុនេីនិពយោជករបស់អ្ក
ន
• សំបុប្តេីនិពយោជករបស់អ្នក។
ប្បសិនពបើអ្នកជាកសិករ ឬអ្នកម្ានអ្ាជីវកម្មខ្នាតតូច ពយើងអ្ាចពសនើអ្នកឱ្យបងហាញពយើងនូវឯកសារ
ទ្ាំងពនោះឱ្យរានពប្ចើនដ លអ្ាចព្វើពទ្ៅរាន៖
• ររាយការណ៍ប្រាក់ចំពណញ និងការរាត់បង់
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• ប្បតិពវទ្ន៍េនធប្រាក់ចំណូល
• ឯកសារ នទ្ពទ្ៀតដ លបងហាញលំហូរសាច់ប្រាក់ ូចជា ររាយការណ៍្នាគារសប្ម្ាប់អ្ាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្តឹសត
ឬប្បតិពវទ្ន៍េនធភាេជាន គូ
សូម្និយាយជាម្ួយពយើង ប្បសិនពបើអ្នកម្ិនម្ានភសតត
ុ ាងពនោះពទ្។

របបៀបបែើម្បីទាម្ទារ
វិ្ីដ លពលឿនបំផុតព ើម្បីទ្ាម្ទ្ារគឺតាម្អ្៊ីន្ឺណិត តាម្រយៈ myGov។ អ្នកនឹងប្តូវការបពងកើតគណនី myGov និងភជាប់ពទ្ៅ
Centrelink ប្បសិនពបើអ្នកម្ិនម្ានវាពនៅព ើយពទ្។ ពទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygovguides
ប្បសិនពបើអ្នកប្តូវការជំនួយជាម្ួយនឹងការទ្ាម្ទ្ារ អ្នកអ្ាចពហៅទ្ូរសេទពទ្ៅពលខ្ 180 22 66។
អ្នកអ្ាចពសនើសុំអ្នកបកដប្បផទាល់ម្ាត់ ពហើយពយើងនឹងពរៀបចំឱ្យម្ានអ្នកបកដប្បផទាល់ម្ាត់ម្ាន ក់ ព ោយឥតគិតនលល។
ប្បសិនពបើអ្នកជាសម្ាជិកននគូប្សករ ពនោោះអ្នកទ្ាំងេីរនាក់អ្ាចទ្ាម្ទ្ារការបង់ប្រាក់ពនោះរាន។ អ្នក
និងន គូរបស់អ្នកប្តូវដតព្វើការទ្ាម្ទ្ារ ាច់ព ោយដ កេីគនា។ ពទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster
សប្ម្ាប់េ័ត៌ម្ានបដនថម្។
ពនោះរួម្ម្ាន៖
• តំបន់រ ឋាភិរាលតាម្តំបន់ដ លម្ានសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួល
• ជពប្ម្ើសកនុងការទ្ាម្ទ្ារ
• រពបៀបព ើម្បីចូលពប្បើប្រាស់ពសវាកម្មរបស់ពយើង
• អ្នកណាខ្លោះដ លពយើងចាត់ទ្ុកលាជាអ្នកម្ិនពនៅកនុងបនទក
ុ
• រពបៀបដ លពយើងគណនាប្រាក់ចំណូលប្បចាំសរដាហ៍ជាម្្យម្។

របបៀបបែើម្បីត្រប់ត្រងការបង់ត្រាក់របស្់អ្នក
ប្បសិនពបើអ្នកទ្ទ្ួលរាន DRA អ្នកប្តូវដតប្រាប់ពយើងអ្ំេីការផលាស់បដូរណាម្ួយពនៅកនុងកាលៈពទ្សៈរបស់អ្នក។
ពនោះរួម្ម្ាន ប្បសិនពបើអ្នកទ្ទ្ួលរានពប្ចើនជាង ឬ ូចគនានឹងប្រាក់ចំណូលប្បចាំសរដាហ៍ជាម្្យម្ ខ្ណៈពេលអ្នកទ្ទ្ួលរាន
DRA។

ស្ត្ម្ាប់ព័ត៌ម្ានបដនែម្
• ពទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/disaster សប្ម្ាប់េ័ត៌ម្ានបដនថម្ជាភាសាអ្ង់ពគលស។
• ពទ្ៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកដនលងដ លអ្នកអ្ាចអ្ាន សដាប់ ឬពម្ើល
• េ័ត៌ម្ានជាភាសារបស់អ្នក។
• សូម្ពហៅទ្ូរសេទពទ្ៅពលខ្ 131 202 ព ើម្បីនិយាយជាម្ួយពយើងជាភាសារបស់អ្នកអ្ំេីការបង់ប្រាក់ និងពសវាកម្ម
Centrelink
• ចូលពទ្ៅទ្សសនាម្ជឈម្ណឌលពសវាកម្ម។
ចំណាំ៖ ការពហៅទ្ូរសេទេីទ្រូ សេទផទោះរបស់អ្នកពទ្ៅពលខ្ ‘13’ េីកដនលងណាម្ួយពនៅកនុងប្បពទ្សអ្ូប្សតាលីគឺប្តូវ
រានគិតនលលតាម្អ្ប្តាពលរ។ អ្ប្តាពនោោះអ្ាចដប្បប្បួលេីតនម្លននការពហៅទ្ូរ សេទតាម្តំបន់ ពហើយក៏អ្ាច
ដប្បប្បួលផងដ រកនុងចំពណោម្អ្នកផដលព់ សវាទ្ូរសេទនានា។ ពហៅទ្ូរសេទពទ្ៅពលខ្ ‘1800’ េីទ្ូរសេទផទោះរបស់ អ្នកគឺឥតគិតនលល។
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ការពហៅទ្ូរសេទេីទ្រូ សេទសា្ារណៈ និងេីទ្ូរសេទចល័តអ្ាចប្តូវរានកំណត់ពម្ោង
ប្េម្ទ្ាំងប្តូវរានគិតនលលតាម្អ្ប្តាកាន់ដតខ្ពស់។

ការប្បកាសម្ិនទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវ
េ័ត៌ម្ានដ លម្ានពនៅកនុងការពរោោះផសាយពនោះម្ានពគោលបំណងដតជាការដណនាំចំពេោោះការបង់ប្រាក់ និងពសវាកម្មនានាបុពណ្ោោះ។
វាជាការទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវរបស់អ្នកកនង
ុ ការសពប្ម្ចចិតត ប្បសិនពបើអ្នកប្រាលនា ចង់ ាក់េាកយព ើម្បីទ្ទ្ួលរានការបង់ប្រាក់
និងព ើម្បីព្វើការ ាក់េាកយសុំទ្ាក់ទ្ងនឹងកាលៈពទ្សៈ េិពសសរបស់អ្នក។
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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
• 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 may ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we may ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we may 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 may 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.
Speak to us if you do not have this evidence.

15226.2207
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How to claim
The fastest way to claim is online through myGov. 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:
• eligible Local Government Areas
• claiming options
• how to access our services
• who we consider to be independent
• how we calculate average weekly income.

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.

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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