MACEDONIAN

Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) е краткорочна исплата за да ви се помогне ако губите
приход како директен резултат на прогласена катастрофа.
DRAМ може да примате најмногу 13 недели, почнувајќи од датумот на кој го губите
приходот.
Максималниот износ на исплатата е ист како JobSeeker Payment или Youth Allowance, врз
основа на вашите околности.

Кој може да ја добива исплатата
За да добивате DRA, мора да ги исполнувате сите следни услови. Вие:
• сте имале 16 или повеќе години во времето на катастрофата
• сте австралиски жител или имате виза што ги исполнува условите
• работите или живеете во погодено подрачје на локална управа (Local Government Area)
• губите приход како директен резултат на катастрофата
• во неделите после губењето на приходот заработувате помалку од просечниот неделен
приход.
Ако имате 16 до 21 година, мора да сте самостојни. Ги користиме бројките на Australian
Bureau of Statistics за да го пресметаме просечниот неделен приход.
Директен резултат на катастрофата може да го вклучува следното:
• вашето работно место е затворено поради оштетување од катастрофата
• затворање на патиштата ве спречило да дојдете на работа; ова не го вклучува општото
намалување на бизнисот после некој настан.

Кои докази ви се потребни
Може да побараме да ни дадете доказ дека сте загубиле приход.
Ако заработувате плата или надница, може да ви побараме документи што го покажуваат
вашиот приход во периодот од 4 недели пред катастрофата.
Ако вашиот приход се менува секоја недела, може да побараме да ни го покажете вашиот
приход во периодот од 8 недели пред катастрофата.
Доказите може да вклучуваат:
• платни листи од вашиот работодавец
• банковни извештаи то ги покажуваат претходните уплати во банка од страна на вашиот
работодавец
• писмо од вашиот работодавец.
Ако сте фармер или имате мал бизнис, може да побараме да ни покажете што е можно
повеќе од следните документи:
• извештаи за профит и загуба
• даночни пријави на приходи
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• други документи што покажуваат проток на финансиски средства (cash flow), како што се
банковен извештај за вашиот „business trust“ или партнерска даночна пријава.
Разговарајте со нас ако ги немате овие докази.

Како да побарате
Најбрз начин за поднесување на барање е по интернет преку myGov. Треба да отворите
myGov сметка и да ја поврзете со Centrelink, ако до сега не сте ја отвориле. Одете на
servicesaustralia.gov.au/mygovguides
Ако ви треба помош за поднесување на барање, може да се јавите на 180 22 66. Може да
побарате преведувач и ние ќе ви го обезбедиме бесплатно.
Ако сте член на двојка, двајцата може да поднесете барања за оваа исплата. Вие и вашиот
партнер мора да поднесете одвоени барања. За повеќе информации видете на
servicesaustralia.gov.au/disaster
Тоа вклучува:
• подрачје на локална управа (Local Government Area) што ги исполнува условите
• опции за поднесување на барање
• како да ги користите нашите услуги
• кого го сметаме за самостоен/самостојна
• како го пресметуваме просечниот неделен приход.

Како да управувате со вашата исплата
Ако добиете DRA, мора да ни пријавите секоја промена на вашите околности.
Тоа вклучува и дали додека добивате DRA заработувате повеќе или исто колку што
изнесува просечниот неделен приход.

За повеќе информации
• За повеќе информации на англиски видете на servicesaustralia.gov.au/disaster
• На servicesaustralia.gov.au/yourlanguage може да читате, слушате или гледате
• информации на вашиот јазик.
• Јавете се на 131 202 за да разговарате со нас на вашиот јазик за исплатите и услугите на
Centrelink
• Посетете центар за услуги.
Забелешка: повиците од вашиот домашен телефон на броеви што почнуваат со „13“ од било
каде во Австралија се наплатуваат по фиксна тарифа. Таа тарифа може да е различна од
цената на локален разговор и може да се разликува од една до друга телефонска компанија.
Повиците на броеви што почнуваат со „1800“ од вашиот домашен телефон се бесплатни.
Времетраењето на повиците од јавни и од мобилни телефони може да биде мерено и
наплатено по повисока тарифа.

Оградување
Информациите во оваа публикација се само водич за исплати и услуги. Ваша одговорност е
да одлучите дали сакате да побарате исплата и да поднесете апликација, со оглед на
вашите конкретни околности.
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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.
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Speak to us if you do not have this evidence.

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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