
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛਣਾ ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਮਲ ਕੇ ਨਕਜੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੱਤੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਸਮਂੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ, ਪੁਕਲਸ, ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਜਾਂ 
ਕਸਕਿਲ ਕਡਫਂੈਸ ਲਈ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

111 (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਲਾਈਨ)

ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾਂ 
ਿੱਲਂੋ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 611 116 (ਹੈਲਥਲਾਈਨ) 
www.healthpoint.co.nz

ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸਹਤ 
ਸਲਾਹ ਲਈ

ਪਲੰਕੇਟ (Plunket) ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਲੰਕੇਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਪਲੰਕੇਟ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਸਾਰੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

0800 933 922 (ਪਲੰਕੇਟ ਲਾਈਨ)

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਮਦਦ ਲਈ ਕਕਸੇ ਕਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1737 ’ਤੇ ਟੈਕਸਟ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ
ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪੈ੍ਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਿਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

1737 (1737 ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 
1737.org.nz

0800 111 757 (ਕਡਪੈ੍ਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)
0800 787 797 (ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

ਪਵਰਵਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਜਾਂ ਯੌਨ ਵਹੰਸਾ ਵਾਸਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ 
ਦਾ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਕਜਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਫੈਵਮਲੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ 211 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਕਿੱਚ ਕਹੰਸਾ ਨੰੂ ਨਕਜੱਠ 
ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਵਮੈਨਜ਼ ਵਰਵਫਊਜ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਐਲਿਰ ਐਵਬਊਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਕ 
ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਅਕਤੀ 
ਉਸ ਸਮਂੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

111 (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਲਾਈਨ) 
0800 211 211  
(ਫੈਵਮਲੀ ਸਰਵਵਸ 211 ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

0800 733 843 (ਵਵਮੈਨਜ਼ ਵਰਵਫਊਜ)
0800 32 668 65 (ਐਲਿਰ ਐਵਬਊਜ਼ ਹਾੱਟਲਾਈਨ)

ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਬਾਰੇ 
ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ 

ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਕਿਅਕਤੀ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ, 
ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮਾਕਪਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਤਂੋ ਿੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਓਰਾਂਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ (OrangaTamariki) 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

0508 326 459 (ਓਰਾਂਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ) 
www.orangatamariki.govt.nz

ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅਕਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

0508 754 163 (ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ) 
https://temporaryaccommodation.mbie.
govt.nz/how-we-can-help/

ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 836 262 (ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
www.tenancy.govt.nz

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ 
ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਬਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਲਈ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਵਰਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, 
ਦੋਸਤਾਂ, ਮਾਓਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਰਗੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ 
ਤਂੋ ਕਕਰਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਸਵਵਲ ਵਿਫਂੈਸ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ 
ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 > ਭੋਜਨ
 > ਪਾਣੀ
 > ਕਕਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ
 > ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ
 > ਦਿਾਈ
 > ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ
 > ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ)
 > ਕਪੜੇ 
 > ਕਬਸਤਰਾ

shop.countdown.co.nz/shop/content/
priority-assistance (ਕਾਊਟਂਡਾਊਨ)
ishopnewworld.co.nz (ਕਨਊਿਰਡ) 
shop.sva.org.nz (ਸਟੂਡਂੈਟ ਿਲੰਟੀਅਰ ਆਰਮੀ) 
www.civildefence.govt.nz

ਵਸਵਵਲ ਵਿਫਂੈਸ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਗਰੱੁਪ
ਨੌਰਥਲਂੈਡ – 0800 790 791
ਆੱਕਲਂੈਡ – 0800 222 296
ਿਾਇਕਾਟੋ – 0800 800 405
ਬੇਅ ਆਫ਼ ਪਲਂੈਟੀ – 0800 884 222
ਟੈਰੋਿੀਟੀ – 0800 653 800
ਟਾਰਾਨਾਕੀ – 0800 900 077
ਮਾਨਾਿਟੂ-ਿਾਂਗਾਨੂਈ – 0800 725 678
ਹਾਅਕੇਜ਼ ਬੇਅ – 0800 422 923
ਿੈਕਲੰਗਟਨ – 0800 141 967
ਨੇਲਸਨ -ਤਸਮਾਨ – 0800 50 50 75
ਮਾਰਲਬੋਰੋ – 03 520 7400
ਿੈਸਟ ਕੋਸਟ – 03 900 9329
ਕਂੈਟਰਬਰੀ – 0800 24 24 11
ਓਟਾਗੋ – 0800 322 4000
ਸਾਊਥਲਂੈਡ – 0800 890 127
ਚੈਥਮ ਆਈਲਂੈਡਜ਼ – 03 305 0033 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 715

ਤੁਹਾਿੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ

InfoNOW (ਇਨਫੋਨਾਓ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਚ COVID-19 (ਕੋਕਿਡ-19) 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਪ੍ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਕਿੱਚ ਿਸਣ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

0800 4636 669
info@infonow.nz
www.infonow.nz
ਿੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤੁਹਾਿੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮਦਦ ਲਈ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ COVID-19 (ਕੋਕਿਡ-19) 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CAB 
(ਵਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਿਵਾਈਜ਼ ਵਬਊਰੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 367 222 (ਲਂੈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤਂੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ)
www.cab.org.nz (ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਲਈ ਿੈਬਸਾਈਟ)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਜਹਾ 
ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਂਿ 
ਇਨਕਮ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਜਂੋ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਪਲੌਇਮਂੈਟ NZ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ। 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 779 009  
(ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜੌਬ ਸਰਚ ਲਾਈਨ) 
www.workandincome.govt.nz
0800 20 90 20 (ਇੰਪਲਾਇਮਂੈਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ) 
www.employment.govt.nz
0800 030 040 (ਿਰਕਸੇਫ਼) 
www.worksafe.govt.nz

ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਅਤੇ ਕਨਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਕ ਐਂਿ ਇਨਕਮ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 
ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ ਬੈਕਨਕਫਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

www.workandincome.govt.nz 
https://my.msd.govt.nz/  
(ਫ਼ੂਡ ਗ੍ਾਂਟ ਅਤੇ ਬੈਨੀਕਫਟ ਐਪ ਲਈ)
0800 559 009 (MSD ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ)
0800 552 002 (ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 65+)
0800 88 99 00 (ਕਿਕਦਆਰਥੀ) 

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 

ਯੂਨਾਈਟ ਅਗਂੇਸਟ COVID-19 (ਕੋਵਵਿ-19) 
ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 779 997 (ਵਨਊਜ਼ੀਲਂੈਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 
www.Covid19.govt.nz 
www.govt.nz/about/about-us/contact-us/

COVID-19 (ਕੋਕਿਡ-19) ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤਂੋ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੈ੍ਲ 2020 ਤਂੋ ਚਲੰਤ (ਮੌਜੂਦਾ)22
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ਸਾਨੰੂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਿਰਗੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਂੋ ਬਗੈਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ 
ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੱੁਛਣਾ ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਜਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਹਰੇਕ ਕਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਕਖਆ ਜਾਿੇ।

Punjabi


