ਸੇ ਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱ ਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋ ਲਦੇ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਿੱ ਚ

ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ, ਪੁਲਿਸ, ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਜਾਂ
ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈ ਂਸ ਲਈ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

111 (ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਲਾਈਨ)

ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਮੁਹੱ ਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

0800 611 116 (ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ)

ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ
ਸਲਾਹ ਲਈ

ਪਲੰ ਕੇ ਟ (Plunket) ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਲੰ ਕੇ ਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਪਲੰ ਕੇ ਟ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ
ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

0800 933 922 (ਪਲੰ ਕੇ ਟ ਲਾਈਨ)

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1737 ’ਤੇ ਟੈ ਕਸਟ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਭੇ ਜੋ
ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
ਜਾਂ ਅਲਕੋ ਹਲ ਡਰੱ ਗ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

1737 (1737 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਣ
ਦਾ ਫੌ ਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਫੈ ਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 211
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱ ਠ
ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਿਮੈ ਨਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਐਲਡਰ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ
ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇ ਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ
ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ
ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

111 (ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਲਾਈਨ)

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ,
ਉਸ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਓਰਾਂ ਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ (OrangaTamariki)
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

0508 326 459 (ਓਰਾਂ ਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ)

ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇ ਵਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

0508 754 163 (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇ ਵਾ)

ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

0800 836 262 (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ )

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਜਾਂ ਯੌ ਨ ਹਿੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਬਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ ਠੀਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱ ਡਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ

www.healthpoint.co.nz

1737.org.nz
0800 111 757 (ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ)
0800 787 797 (ਅਲਕੋ ਹਲ ਡਰੱ ਗ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ)

0800 211 211
(ਫੈ ਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸ 211 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ)
www.familyservices.govt.nz/directory/
0800 733 843 (ਵਿਮੈ ਨਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ)
0800 32 668 65 (ਐਲਡਰ ਐਬਿਊਜ਼ ਹਾੱ ਟਲਾਈਨ)

www.orangatamariki.govt.nz

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

www.tenancy.govt.nz

ਭੋ ਜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਨ
ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਗੈ ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ
ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ

shop.countdown.co.nz/shop/content/
priority-assistance (ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ)
ishopnewworld.co.nz (ਨਿਊਵਰਡ)
shop.sva.org.nz (ਸਟੂ ਡੈ ਂ ਟ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਆਰਮੀ)
www.civildefence.govt.nz

InfoNOW (ਇਨਫੋ ਨਾਓ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿੱ ਚ COVID-19 (ਕੋ ਵਿਡ-19)

0800 4636 669
info@infonow.nz
www.infonow.nz

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਵਸਣ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈ ਂ ਸ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੈ ਨੇ ਜਮੈ ਂਟ ਗਰੁ ੱ ਪ
ਨੌ ਰਥਲੈ ਂ ਡ – 0800 790 791
ਆੱ ਕਲੈ ਂ ਡ – 0800 222 296
ਵਾਇਕਾਟੋ – 0800 800 405
ਬੇ ਅ ਆਫ਼ ਪਲੈ ਂ ਟੀ – 0800 884 222
ਟੈ ਰੋਵੀਟੀ – 0800 653 800
ਟਾਰਾਨਾਕੀ – 0800 900 077
ਮਾਨਾਵਟੂ -ਵਾਂਗਾਨੂਈ – 0800 725 678
ਹਾਅਕੇ ਜ਼ ਬੇ ਅ – 0800 422 923
ਵੈ ਲਿੰਗਟਨ – 0800 141 967
ਨੇ ਲਸਨ -ਤਸਮਾਨ – 0800 50 50 75
ਮਾਰਲਬੋ ਰੋ – 03 520 7400
ਵੈ ਸਟ ਕੋ ਸਟ – 03 900 9329
ਕੈ ਂ ਟਰਬਰੀ – 0800 24 24 11
ਓਟਾਗੋ – 0800 322 4000
ਸਾਊਥਲੈ ਂ ਡ – 0800 890 127
ਚੈ ਥਮ ਆਈਲੈ ਂ ਡਜ਼ – 03 305 0033 ਐਕਸਟੈ ਨਸ਼ਨ 715

ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈ ਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ
ਮਦਦ ਲਈ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ COVID-19 (ਕੋ ਵਿਡ-19)
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CAB
(ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

0800 367 222 (ਲੈ ਂ ਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋ ਬਾਇਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ )
www.cab.org.nz (ਆਨਲਾਈਨ ਚੈ ਟ ਲਈ ਵੈ ਬਸਾਈਟ)

ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ
ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਂਡ
ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰ ਪਲੌ ਇਮੈ ਂਟ NZ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਵਰਕਸੇ ਫ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

0800 779 009

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

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱ ਤੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ
ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਬੈ ਨਿਫਿਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋ ਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋ ਗਤਾ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ

ਯੂਨਾਈਟ ਅਗੇ ਂਸਟ COVID-19 (ਕੋ ਵਿਡ-19)
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

0800 779 997 (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ)
www.Covid19.govt.nz
www.govt.nz/about/about-us/contact-us/

ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ।

ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
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ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ,
ਦੋ ਸਤਾਂ , ਮਾਓਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂ ਢੀਆਂ ਵਰਗੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੈ ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈ ਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੋ ਰਾਂ
ਤੋ ਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਉਪਰੋ ਕਤ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈ ਂ ਸ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੈ ਨੇ ਜਮੈ ਂਟ
ਗਰੁ ੱ ਪ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
>> ਭੋ ਜਨ
>> ਪਾਣੀ
>> ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ
>> ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਭੋ ਜਨ
>> ਦਵਾਈ
>> ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ
>> ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ)
>> ਕਪੜੇ
>> ਬਿਸਤਰਾ

ਅਜਿਹੇ ਅਨੇ ਕਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

(ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜੌ ਬ ਸਰਚ ਲਾਈਨ)

www.workandincome.govt.nz
0800 20 90 20 (ਇੰ ਪਲਾਇਮੈ ਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ)
www.employment.govt.nz
0800 030 040 (ਵਰਕਸੇ ਫ਼)
www.worksafe.govt.nz

(ਫ਼ੂ ਡ ਗ੍ ਰਾਂ ਟ ਅਤੇ ਬੈ ਨੀਫਿਟ ਐਪ ਲਈ)
0800 559 009 (MSD ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ)
0800 552 002 (ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 65+)
0800 88 99 00 (ਵਿਦਿਆਰਥੀ)

COVID-19 (ਕੋ ਵਿਡ-19) ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਪ੍ਰੈ ਲ 2020 ਤੋ ਂ ਚਲੰ ਤ (ਮੌ ਜੂਦਾ)
Punjabi

