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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਮਆਦ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ
ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਸਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਗੁ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਗੁ ਆ ਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੁ ਰੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੁੰ 13 ਹਫਮਤਆਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਦੀ ਦਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ JobSeeker Payment ਜਾਂ Youth Allowance
ਵਾਸਤੇ ਹੈ ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
DRA ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੁੰ ਪ੍ੂ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਤੁ ਸੀਂ:
• ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ
• ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਈ ਯੋ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ
• ਮਕਸੇ ਪ੍ਰ ਭਾਮਵਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤ ਰ ਮਵਿੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਮਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
• ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਸਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨੀ ਗੁ ਆ ਲਈ ਹੈ
• ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਫਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਫਤਾਵਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ 16 – 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਤੁੰਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਹਫਤਾਵਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ Australian Bureau of Statistics ਦੇ ਅੁੰ ਕਮੜ੍ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ।
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਸਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਮਵਿੱਚ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕ ਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹ ਾ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
• ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੁੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਮਕਸੇ ਘਟ੍ਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਮਵਿੱਚ ਹੋ ਈ
ਆਮ ਮੁੰ ਦੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਹੜੇ ਸਬਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮਵਿੱਚ ਹੋ ਈ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂ ਤ ਸਾਨੂੁੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋ ਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਦਹਾੜ੍ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਥੋਂ ਅਮਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁ ਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ
ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਦੇ 4 ਹਫਮਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨੂੁੰ ਮਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਮਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਦੇ 8 ਹਫਮਤਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨ ਮਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਬੂ ਤਾਂ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਮਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚੀਆਂ
• ਬੈਂਕ ਸਟ੍ੇਟ੍ ਮੈਂਟ੍ ਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਬੈਂ ਕ ਮਵਿੱਚ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਪ੍ਛਲੀ ਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੁੰ ਮਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਿੱਲੋਂ ਇਕ ਮਚਿੱਠੀ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋ ਈ ਮਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਈ ਛੋਟ੍ਾ ਮਜਹਾ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਹਨਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਧ ਸੁੰ ਭਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਨੂੁੰ ਮਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ੇਟ੍ ਮੈਂਟ੍ਾਂ
• ਆਮਦਨ ਟ੍ੈਕਸ ਮਰਟ੍ਰਨਾਂ
• ਹੋ ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੂੁੰ ਮਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ ਮੈਂਟ੍ ਟ੍ਰਿੱ ਸਟ੍ ਜਾਂ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਟ੍ੈਕਸ ਮਰਟ੍ਰਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ।

ਦਾਅਵਾ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ myGov ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ । ਜੇਕ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੁੰ myGov ਖਾਤਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ Centrelink ਨਾਲ ਮਲੁੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ਵੇ ਗੀ।
servicesaustralia.gov.au/mygovguides ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 180 22 66 ਨੂੁੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁ ਸੀਂ ਦੁ ਭ ਾਸੀਏ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁ ਿੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਮਵਿੱਚ ਦੁਭ ਾਸੀਏ ਦਾ ਬੁੰ ਦੋ ਬ ਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਜੋੜ੍ੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੁੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋ ਗ ਖੇ ਤ ਰ
• ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
• ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵ ਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਅਸੀਂ ਮਕਸ ਨੂੁੰ ਸੁਤੁੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
• ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਹਫਤਾਵਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਮਕਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
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ਆਪ੍ਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ DRA ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵਿੱਚ ਮਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੁੰ ਦਿੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ DRA ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਹਫਤਾਵਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• ਅੁੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਮਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicesaustralia.gov.au/disaster ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਮਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸਾ ਮਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਜਾਂ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਸਾਨੂੁੰ 131 202 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ, Centrelink ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸਾ ਮਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ
• ਮਕਸੇ ਸੇਵ ਾ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱਚ ਜਾਓ।
ਨੋ ਟ੍: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋ ਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਵਿੱਚ ਮਕਤੇ ਵੀ '13' ਨੁੰਬਰਾਂ ਵਿੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਨਸਮਚਤ ਦਰ
ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਰ ਸਥਾਨਕ ਫੋ ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋ ਨ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰਦ ਾਮਤਆਂ ਦੇ
ਮਵਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ '1800' ਨੁੰਬਰਾਂ ਨੂੁੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੁ ਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ
ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਮਪ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕ ਾਸਨ ਮਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ ਕੇਵਲ ਭੁ ਗ ਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵ ਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਫੈ ਸ ਲਾ
ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਜ਼ੁੰ ਮੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਵਸੇ ਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੁੰ ਧ
ਮਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ।
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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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