การบริการและการสนั บสนุ น
การขอความช่วยเหลือเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา ในขณะที่เราทํางานเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน ก็มีผู้คนและ
หน่ วยงานที่สามารถให้การสนั บสนุ นท่านมากมาย นี่ คอื ชุดค�ำแนะน�ำความช่วยเหลือหรือการสนั บสนุ น
หากท่านต้องการ หากท่านไม่พูดภาษาอังกฤษท่านสามารถขอล่ามเมื่อโทรไปที่หน่ วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่
ในกรณี ฉุกเฉิ น

ให้ โทรที่หมายเลข 111 ส�ำหรับแจ้ง Fire and
Emergency ต�ำรวจ รถพยาบาล หรือฝ่ าย
ป้ องกันกิจการพลเรือน (Civil Defence)

111 (สายด่วนฉุ กเฉิ น)

ส�ำหรับค�ำแนะน� ำด้านสุขภาพ

โทรหาแพทย์ของท่านหรือติดต่อ Healthline
เพื่อขอรับค�ำแนะน�ำและข้อมูลด้านสุขภาพฟรี
จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ว

0800 611 116 (เฮลธ์ ไลน์ )

ส�ำหรับค�ำแนะน� ำด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับทารกหรือเด็ก ๆ

โทรหา Plunket เพื่อพูดคุยกับพยาบาลของ

0800 933 922 (พลันเกตไลน์ )

ส�ำหรับการสนั บสนุ นด้าน
สุขภาพจิตหรือการติดยาเสพ
ติด

โทรหรือข้อความที่หมายเลข 1737 เพื่อพูด
คุยกับใครบางคนที่ผ่านการฝึ กอบรมในการให้
ความช่วยเหลือแก่ท่าน
ส�ำหรับความช่วยเหลือเฉพาะทาง ท่านสามารถ
ติดต่อสายด่วน Depression Helpline
ส�ำหรับอาการซึมเศร้า หรือ Alcohol Drug
Helpline ส�ำหรับสุราและยา

(1737 สายด่วนความช่วยเหลือ)

่ ตกอยู่ ในอันตราย
โทร 111 หากท่านหรือคนอืน
จากการถูกท�ำร้ายหรือหรืออาจท�ำร้ายต่อตนเอง
้ ที่ของ
ค้นหาบริการช่วยเหลือทางสังคมในพืน
ท่านโทรๆ ไปที่สายด่วน Family Services

111 (สายด่วนฉุ กเฉิ น)

211 helpline

0800 733 843

เมื่อท่านไม่สบาย ท่านต้องขอรับความช่วย
เหลือทางการแพทย์ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญ
อยู่เสมอ ท่านไม่จําเป็ นต้องรอ

อย่างไรก็ตามหากท่านรูส้ ึกว่าไม่สบาย ขอ
ให้ท่านทราบว่ามี ใครบางคนที่พร้อมจะพูด
คุยกับถ้าท่านต้องการ

ส�ำหรับการสนั บสนุ นในกรณี มี
ความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ความรุนแรงทางเพศ
การหลบลีจ้ ากแวดวงคนใกล้ชิดหรือ
บับเบิล้ (bubble) ของท่านเพื่อให้ตัว
เองหรือคนอื่นปลอดภัย ถือว่าเป็ นเรื่อง
ที่สามารถท�ำได้ หากท่านต้องการหลบลี ้
ออกไป ท่านจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อ
ท่านออกไปได้

www.healthpoint.co.nz

Plunket

สาย PlunketLine เป็ นบริการสายด่วนส�ำหรับ
ผูป้ กครอง และให้ค�ำแนะน�ำฟรีส�ำหรับทุก
ครอบครัว และผูด้ แู ลผูป้ ่ วยหรือผูช้ รา

โทรไปหา Women’s Refuge เเพื่อขอค�ำ
แนะน�ำ การช่วยเหลือ และที่พักที่ปลอดภัย
เมื่อท่านต้องเผชิญกับความรุนแรงในชีวติ
ไปที่สายด่วนความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ Elder
Abuse Helpline ซึ่งเป็ นบริการฟรีที่ผู้สูงอายุ
สามารถติดต่อได้หากตนเองหรือคนรูจ้ ักก�ำลัง
ประสบกับการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ

1737.org.nz
0800 111 757 (สายด่วนอาการซึมเศร้า)
0800 787 797 (สายด่วนสุราและยาเสพติด)

0800 211 211

(สายด่วนบริการครอบครัว 211)
www.familyservices.govt.nz/directory/

(วีเมนส์เร็ฟฟิ วจ์)
0800 32 668 65

(สายด่วนความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ)

ส�ำหรับความกังวลเกี่ยวกับท่าน
ภาพชีวต
ิ หรือความปลอดภัย
ของเด็ก

โทรไปที่ Oranga Tamariki หากเด็กหรือ
คนหนุ่ มสาวไม่ปลอดภัยไม่ ได้รบั การดูแลหรือ
แยกจากพ่อแม่หรือผู้ดแู ล

0508 326 459 (โอรางา ทามาริคิ)

ส�ำหรับที่พักชั่วคราว

ติดต่อ Temporary Accommodation
Service หากท่านต้องการที่พักชั่วคราว

0508 754 163 (บริการที่พักชั่วคราว)

ติดต่อ Tenancy Services เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่าน

0800 836 262 (บริการเช่าที่อยู่อาศัย)

ส�ำหรับค�ำแนะน� ำการให้เช่า
และการเช่าที่อยู่อาศัย

www.orangatamariki.govt.nz

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

www.tenancy.govt.nz

ส�ำหรับการเข้าถึงอาหารหรือ
สิง่ ของจ�ำเป็ น
เราทุกคนต้องการอาหารและสิ่งของจ�ำเป็ น
เช่น ยารักษาโรค ดังนั ้นโปรดอย่าพยายาม
ออกไปโดยไม่ ได้พกสิ่งของจ�ำเป็ น ไปด้วย
มีวธิ ีมากมายที่จะน�ำสิ่งของจ�ำเป็ นเหล่านี ้
มาให้ท่าน

พูดคุยกับเครือข่ายให้การสนั บสนุ นของท่าน
เช่น ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน เพื่อ
ดูวา่ พวกเขาสามารถส่งสิ่งของที่จ�ำเป็ นให้ท่าน
ได้หรือไม่
หากท่านไม่มีเครือข่ายให้การสนั บสนุ น หรือ
เครือข่ายเหล่านั ้นไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้
ท่านสามารถสั่งซือ้ ข้าวของทางออนไลน์ จาก
ร้านค้าได้
หากตัวเลือกข้างบนใช้ ไม่ ได้ หรือท่านไม่มี
อินเทอร์เน็ ตท่านสามารถติดต่อ กลุ่ม Civil
Defence Emergency Management
Group ของท่านเพื่อส่งสิ่งของที่จ�ำเป็ นต่างๆ

ได้แก่
> อาหาร
> น� ้ำ
> ข้าวของกินของใช้
> อาหารสัตว์เลีย้ ง
> ยา
> วัสดุเพื่อใช้ปรุงอาหาร
> เชือ้ เพลิง
> เสือ้ ผ้า
> เครือ่ งนอน

ส�ำหรับการสนั บสนุ นในชนบท
และการเกษตร

ishopnewworld.co.nz (ห้างนิ วเวิลด์)
shop.sva.org.nz (กลุ่มสติวเดนท์ โวลันเทียร์ อาร์มี่)
www.civildefence.govt.nz

กลุ่มจัดการเหตุฉุกเฉิ นกิจการป้ องกันพลเรือน
(Civil Defence Emergency Management Groups)

นอร์ธแลนด์ - 0800 790 791
โอ๊คแลนด์ - 0800 222 296
ไวคาโต - 0800 800 405
เบย์อ๊อฟเพลนตี ้ - 0800 884 222
ไทราฟิ ติ - 0800 653 800
ทารานากิ – 0800 900 077
มานาวาตู-ฟังกานุ ย – 0800 725 678
ฮ๊อคเบย์ - 0800 422 923
เวลลิงตัน - 0800 141 967
เนลสัน - แทสมัน - 0800 50 50 75
มาร์ลโบโรห์ - 03 520 7400
เวสต์ โคสต์ - 03 900 9329
แคนเทอร์เบอรี่ - 0800 24 24 11
โอทาโก - 0800 322 4000
เซาธ์แลนด์ - 0800 890 127
หมู่เกาะชาทัม - 03 305 0033 ต่อ 715
0800 787 254 (รูรล
ั ซัพพอร์ท ทรัสต์)

เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการ โปรดติดต่อ CAB (Citizen’s Advice
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของ Bureau) เพื่อขอรับค�ำแนะน�ำและข้อมูลฟรี
เกี่ยวกับ COVID-19 และสิทธิของท่าน
ท่าน

0800 367 222 (บริการฟรีส�ำหรับโทรศัพท์บา้ นและมือถือ)

ส�ำหรับค�ำแนะน� ำและการ
สนั บสนุ นการจ้างงาน

ติดต่อหน่ วยงาน Work and Income หาก
ท่านก�ำลังหางานหรือมีต�ำแหน่ งว่างเพือ่ เติมเต็ม
ติดต่อหน่ วยงาน Employment NZ หรือ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่ วยงานเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะที่เป็ นพนั กงาน
ลูกจ้าง
ติดต่อหน่ วยงาน Worksafe เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย

0800 779 009

เยีย่ มชมเว็บไซต์ Work and Income เพือ่
ขอรับการสนั บสนุ นทางการเงินในกรณี ทมี่ ี
ความต้องการเร่งด่วนและความต้องการต่อเนื่ อง
ท่านสามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์ หลักทาง
ออนไลน์ และตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือด้านอาหาร

www.workandincome.govt.nz

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Unite Against COVID-19
หรือติดต่อสายด่วนของรัฐบาล

0800 779 997 (สายด่วนของรัฐบาลนิ วซีแลนด์)

New Zealand Government Helpline

www.govt.nz/about/about-us/contact-us/

รูส้ ิทธิของท่านในการเป็ นพนั กงาน และ
การรักษาตนเองให้ปลอดภัย

ส�ำหรับการสนั บสนุ นทางการ
เงิน
หากท่านก�ำลังประสบปัญหาทางการเงิน
ท่านสามารถที่จะขอการสนั บสนุ น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสนั บสนุ นอื่นๆ
22 เมษายน 2020

ติดต่อ Rural Support Trust ในพืน้ ทีข่ อง
ท่าน พวกเขาสามารถชีน้ �ำให้ทา่ นไปในทิศทาง
่ า่ นต้องการ
ทีถ่ กู ต้องเพือ่ ขอรับการสนั บสนุ นทีท

shop.countdown.co.nz/shop/content/priorityassistance (ห้างเคาน์ ดาวน์ )

มีองค์กรต่างๆ มากมายที่ก�ำลังท�ำงานเพื่อ
ท�ำให้ทุกท่านได้รบั การดูแล

www.cab.org.nz (เว็บไซต์ท่ม
ี ีการแชตแบบออนไลน์ )

(หางานท�ำผ่านการค้นหาที่ Work and Income)
www.workandincome.govt.nz
0800 20 90 20 (หน่ วยงานการจ้างงาน)
www.employment.govt.nz
0800 030 040 (หน่ วยงานเวิรค
์ เซฟ)
www.worksafe.govt.nz

แอปความช่วยเหลือด้านอาหารและสิทธิประโยชน์
https://my.msd.govt.nz/ (Food grant & benefit app)
0800 559 009 (MSD General Line)

้ ไป)
0800 552 002 (ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึน
0800 88 99 00 (นั กเรียนนั กศึกษา)

www.Covid19.govt.nz

ข้อมูลที่นํามาจากเว็บไซต์ COVID-19 ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563
Thai

