PORTUGUESE

Disaster Recovery Allowance
O Disaster Recovery Allowance (DRA) é um pagamento de curto prazo para ajudar você, se
perder seu rendimento como resultado direto de um desastre declarado.
Você pode recebê-lo por até 13 semanas, começando na data em que perdeu seu rendimento.
O valor máximo do pagamento é o mesmo do JobSeeker Payment ou do Youth Allowance,
baseado em suas circunstâncias.

Quem pode receber o pagamento
Para receber o DRA, você precisa atender a todos os critérios abaixo. Você precisa:
• ter 16 anos ou mais no momento do desastre
• ser residente australiano ou portador de um visto elegível
• trabalhar ou morar em uma Região Governamental Local afetada
• perder rendimento, como resultado direto do desastre
• ganhar menos que o rendimento semanal médio nas semanas após ter sua perda de
rendimento.
Se tiver de 16 a 21 anos de idade, precisa ser independente. Usamos os dados do Australian
Bureau of Statistics para calcular o rendimento semanal médio.
O resultado direto de um desastre pode incluir os seguintes casos:
• seu local de trabalho fechou devido aos danos causados pelo desastre
• o fechamento de ruas impediu que você chegasse ao trabalho. Não inclui um declínio geral nos
negócios após um evento.

De quais evidências vai precisar
Podemos solicitar que nos forneça evidências de sua perda de rendimento.
Se você recebe salários ou pagamentos, podemos solicitar documentos que mostrem seu
rendimento nas 4 semanas antes do desastre.
Se seu rendimento muda a cada semana, podemos solicitar que mostre seu rendimento nas 8
semanas antes do desastre.
As evidências podem incluir:
• contracheques recebidos do seu empregador
• extratos bancários mostrando depósitos bancários prévios do seu empregador
• uma carta do seu empregador.
Se você for agricultor ou tiver uma pequena empresa, podemos solicitar que nos mostre o maior
número possível de documentos, conforme listados abaixo:
• demonstrativos de lucros e perdas
• declarações de imposto de renda
• outros documentos que mostrem o fluxo de caixa, tais como extrato bancário do fundo de
empresa ou declaração de imposto de renda da sociedade.
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Fale conosco, se não possuir estas evidências.

Como requerer
A forma mais rápida de requerer o pagamento é online, através do myGov. Você precisará criar
uma conta myGov e fazer a conexão com o Centrelink, se ainda não tiver uma. Acesse
servicesaustralia.gov.au/mygovguides
Se precisar de ajuda para requerer o pagamento, pode ligar para 180 22 66. Você pode solicitar
um intérprete, e providenciaremos um gratuitamente.
Se tiver um cônjuge, vocês dois podem requerer este pagamento. Você e seu cônjuge devem
apresentar requerimentos separados. Acesse servicesaustralia.gov.au/disaster para mais
informações.
Isto inclui:
• Regiões Governamentais Locais elegíveis
• opções de requerimento
• como acessar nossos serviços
• quem é considerado independente
• como calculamos o rendimento semanal médio.

Como gerenciar seu pagamento
Se receber o DRA, deve nos avisar sobre quaisquer mudanças em suas circunstâncias.
Isto inclui ganhar mais que o rendimento semanal médio, ou o mesmo valor, enquanto recebe o
DRA .

Para mais informações
• Acesse servicesaustralia.gov.au/disaster para mais informações em inglês.
• Acesse servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, onde poderá ler, ouvir ou assistir a
informações em sua língua.
• Ligue para 131 202 para conversar conosco em sua língua sobre os pagamentos e serviços do
Centrelink
• Visite um centro de atendimento.
Observação: a tarifa de chamadas de seu telefone fixo para números começando com "13" de
qualquer lugar na Austrália é fixa. Esta tarifa pode ser diferente do preço cobrado por uma ligação
local e pode também variar entre os diferentes provedores de serviços telefônicos. Chamadas de
seu telefone fixo para números que começam com "1800" são gratuitas. Chamadas de telefones
públicos e celulares/telemóveis podem ser cronometradas, e a tarifa pode ser maior.

Ressalva/aviso legal
As informações contidas nesta publicação servem apenas como guia para os pagamentos e
serviços. É sua responsabilidade decidir se deseja requerer um pagamento e fazer o requerimento
em relação à sua situação específica.
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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.
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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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