الخدمات والدعم
ال بأس من طلب املساعدة .بينام نحن نخوض هذه التجربة معاً ،هناك أشخاص ووكاالت قادرة عىل
تقديم الدعم لك .وإليك مبجموعة من اإلرشادات حول أية مساعدة أو دعم تحتاج إليه .إذا كنت ال
تتحدث اإلنجليزية ،فيمكنك طلب مرتجم فوري حني االتصال مبعظم الدوائر الحكومية.
يف حاالت الطوارئ

اتصل بالرقم  111لخدمات اإلطفاء والطوارئ أو
الرشطة أو اإلسعاف الفوري أو الدفاع املدين.

( 111خط الطوارئ)

للحصول عىل املشورة الصحية

اتصل بطبيبك ،أو اتصل بـ  Healthlineللحصول
باملجان عىل مشورة صحية ومعلومات مقدمة من
مهنيني متمرسني.

 0800 611 116خط الصحة ()Healthline

من املهم كام هو الحال دامئاً الحصول عىل الدعم
الطبي إذا كنت تشعر بتوعك صحتك .ال يجب
عليك االنتظار.

www.healthpoint.co.nz

للحصول عىل املشورة الصحية بشأن
الرضع أو األطفال

اتصل بـ  Plunketللتحدث إىل ممرضة بالنكيت.
إن بالنكيتالين  PlunketLineهو خط هاتف
مجاين لتقديم املساعدة ألولياء األمور و خدمات
املشورة متاحة فيه لجميع األرس ومقدمي الرعاية.

 0800 933 922بالنكيتالين ()PlunketLine

لدعم الصحة النفسية أو مكافحة
اإلدمان

اتصل أو أرسل رسالة نصية إىل الرقم 1737
للتحدث إىل شخص متمرس لتقديم املساعدة لك.
للحصول عىل مساعدة مخصصة لهذا الشأن،
ميكنك االتصال بخط املساعدة ضد لالكتئاب أو
خط املساعدة ضد الكحول واملخدرات.

خط املساعدة ()Helpline 1737

مهام كان ما تشعر به ،هناك شخص للتحدث معه
كلام احتجت لذلك.

للدعم ضد العنف األرسي أو العنف
الجنيس
ال بأس من ترك فقاعتك للحفاظ عىل سالمتك أو
سالمة شخص آخر .إذا كنت بحاجة إىل املغادرة،
سوف تتوفر املساعدة لك للقيام بذلك.

1737.org.nz

0800 111 757
(خط املساعدة ملعالجة االكتئاب )Depression Helpline
0800 787 797
(خط املساعدة ضد الكحول واملخدرات

)Alcohol Drug Helpline

( 111خط الطوارئ)
اتصل بالرقم  111إذا كنت أنت أو أي شخص
تلحقون
آخر تتعرض لخطر مبارش أو لألذى أو قد
 800 211 211
0
األذى بأنفسكم.
(خدمات األرسة 211خط املساعدة)
www.familyservices.govt.nz/directory/
ابحث عن خدمات الدعم االجتامعي املحلية
يف منطقتك ،اتصل بخط مساعدة  211خدمات
( 0 800 733 843ملجأ النساء )Women’s Refuge
األرسة .Family Services
 800 32 668 65
0
اتصيل مبلجأ النساء للحصول عىل املشورة والدعم (الخط الساخن إلساءة معاملة املسنني
والسكن اآلمن عندما تواجهني العنف يف حياتك.
)Elder Abuse Hotline
اتصل بخط املساعدة الخاص بإساءة معاملة
املسنني وهي خدمة مجانية ميكن للمسنني
االتصال بها إذا تعرضوا هم أو شخصاً يعرفونه إىل
إساءة معاملة املسنني.

للمخاوف بشأن صحة أو سالمة طفل

اتصل بأورانغا تامارييك إذا عرفت بأن هناك طفال
أو شابا ما يف وضع غري آمن ،أو ال يتم رعايته ،أو
تم فصله عن أولياء أمره أو مقدمي الرعاية له.

 0508 326 459
(أورانجا تامارييك )Oranga Tamariki
www.orangatamariki.govt.nz

للسكن املؤقت

اتصل بخدمة السكن املؤقت إذا كنت بحاجة
ماسة إىل مكان تقيم فيه.

( 0508 754 163خدمة السكن املؤقت
)Temporary Accommodation Service

للحصول عىل مشورة بخصوص
اإلستئجار و اإليجار

اتصل بخدمات اإليجار للحصول عىل معلومات
حول حقوقك القانونية.

0800 836 262
(خدمات اإليجار )Tenancy Services

https://temporaryaccommodation.mbie.govt.
nz/how-we-can-help/

www.tenancy.govt.nz

للحصول عىل املواد الغذائية أو املواد
األساسية
نحن جميعا بحاجة إىل املواد الغذائية ومواد
أساسية مثل الدواء ،لذا يرجى عدم محاولة
االستغناء عنها .وهناك العديد من الطرق لتوصيلها
إليك.

تحدث إىل شبكات الدعم الخاصة بك مثلالعائلة،
واألهل ،واألصدقاء ،والعشرية ،والجريانملعرفة ما
إذا كان بإمكانهم توصيل املواد األساسية إليك.
إذا مل يكن لديك شبكات دعم ،أو إذا كانوا غري
قادرين عىل مساعدتك ،ميكنك طلب املواد
التموينية من بعض املتاجر عرب اإلنرتنت.
إذا كانت الخيارات املذكورة أعاله ال تناسبك ،أو
مل تكن لديك طريقة اتصال عرب اإلنرتنت ،ميكنك
االتصال مبجموعة إدارة الطوارئ يف الدفاع املدين
لتوصيل املواد األساسية لك ،مبا يف ذلك:
> >الطعام
> >املاء
> >املواد التموينية
> >أغذية الحيوانات األليفة
> >الدواء
> >الطعام املطبوخ
> >الوقود
> >املالبس
> >األرسة

للحصول عىل معلومات بلغتك

اتصل بـ إنفوناو  .InfoNOWميكنهم تقديم
معلومات حول  COVID-19باللغة العربية .كام
ميكنهم توفري معلومات ملساعدة املهاجرين يف
االستقرار يف نيوزيلندا.

للمساعدة عىل فهم حقوقك

اتصل مبكتب استشارات املواطنني  CABللحصول
عىل نصائح ومعلومات مجانية حول COVID-19

للحصول عىل املشورة والدعم يف مجال
التوظيف

اتصل بدائرة العمل والدخل إذا كنت تبحث
عن عمل أو لديك وظيفة شاغرة تحتاج إىل من
يشغلها.
اتصل بـ التوظيف يف نيوزيلندا أو قم بزيارة
موقعهم اإللكرتوين للحصول عىل معلومات عن
حقوقك كموظف.
اتصل بـ  Worksafeللحصول عىل معلومات
حول العمل بأمان.

للحصول عىل الدعم املايل

قم بزيارة موقع دائرة العمل والدخل للحصول
عىل الدعم املايل لالحتياجات الطارئة واملستمرة.
ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل أحد الفوائد
التعويضية األساسية عرب اإلنرتنت والتحقق من
أهليتك للحصول عىل املعونة الغذائية.

وعن حقوقك.

تعرف عىل حقوقك كموظف وحافظ عىل أمنك
وسالمتك.

إذا كنت تواجه أزمات مالية ،فال بأس من طلب
الدعم.

هناك العديد من املنظامت التي تعمل من أجل
رعاية الجميع.

Arabic

معلومات مأخوذة من موقع  ،COVID-19والتي يتم تحديثها بانتظام .معمول بها اعتبارا من أبريل .2020

( ishopnewworld.co.nzنيوورلد)

shop.sva.org.nz

(الجيش التطوعي الطاليب )Student Volunteer Army

www.civildefence.govt.nz

مجموعات إدارة الطوارئ يف الدفاع املدين
نورثالند – 0800 790 791
أوكالند –  800 222 296
0
وايكاتو –  800 800 405
0
باي أوف بالنتي –  800 884 222
0
تايرافيتي –  800 653 800
0
تارانايك –  800 900 077
0
ماناواتو-وانجانوي –  800 725 678
0
هوكس باي –  800 422 923
0
ولنغتون –  800 141 967
0
نيلسون  -تازمان  800 50 50 75 -
0
مارلبورو –  3 520 7400
0
ويست كوست –  3 900 9329
0
كانرتبري –  800 24 24 11
0
أوتاجو –  800 322 4000
0
ساوثالند –  800 890 127
0
 0املقسم 715
تشاتام ايالندز –  3 305 0033
0800 4636 669
info@infonow.nz
www.infonow.nz

الدردشة عرب اإلنرتنت متاحة من خالل املوقع اإللكرتوين.
0800 367 222

(رقم هاتف مجاين سواء من الهاتف األريض أو الهاتف املحمول)

www.cab.org.nz

(موقع إلكرتوين متاح فيه الدردشة عرب اإلنرتنت)

0800 779 009
(خط دائرة العمل والدخل للبحث عن وظيفة
)Work and Income’s Job Search line
www.workandincome.govt.nz

0800 20 90 20
(التوظيف يف نيوزيلندا )Employment New Zealand
www.employment.govt.nz

(  0800 030 040السالمة يف العمل )Worksafe
www.worksafe.govt.nz

www.workandincome.govt.nz
https://my.msd.govt.nz/ 

(تطبيق منحة الغذاء والفوائد التعويضية)
0800 559 009
(خط وزارة التطوير االجتامعي )MSD General Line
( 0 800 552 002كبار السن من  65عاماً وأكرب)
( 0 800 88 99 00طلبة )Students
( 0800 779 997خط مساعدة الحكومة النيوزيلندية
)New Zealand Government Helpline
www.Covid19.govt.nz

www.govt.nz/about/about-us/contact-us/
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ملزيد من املعلومات حول أنواع الدعم
األخرى

قم بزيارة موقع "نتحد معاً ضد  "COVID-19أو
اتصل بخط مساعدة الحكومة النيوزيلندية.

shop.countdown.co.nz/shop/content/priority( assistanceكاونتداون)

