
การบรกิารและการสนับสนุน

การขอความช่วยเหลือเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา ในขณะที่เราทํางานเพื่อให้ผ่านพ้นไปดว้ยกัน ก็มีผู้คนและ
หน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนท่านมากมาย น่ีคอืชุดคาํแนะนําความช่วยเหลือหรอืการสนับสนุน
หากท่านตอ้งการ หากท่านไม่พูดภาษาอังกฤษท่านสามารถขอล่ามเมื่อโทรไปที่หน่วยงานรฐับาลส่วนใหญ่

ในกรณีฉุกเฉิน ให้ โทรที่หมายเลข 111 สําหรบัแจ้ง Fire and 
Emergency ตาํรวจ รถพยาบาล หรอืฝ่าย
ป้องกันกิจการพลเรอืน (Civil Defence)

111 (สายด่วนฉุกเฉิน)

ส�าหรบัค�าแนะน�าด้านสุขภาพ โทรหาแพทย์ของท่านหรอืตดิตอ่ Healthline 
เพื่อขอรบัคาํแนะนําและข้อมูลดา้นสุขภาพฟรี
จากผู้เช่ียวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

0800 611 116 (เฮลธ์ ไลน์) 

www.healthpoint.co.nz

ส�าหรบัค�าแนะน�าด้านสุขภาพ
เก่ียวกับทารกหรอืเด็ก ๆ

โทรหา Plunket เพื่อพูดคยุกับพยาบาลของ 
Plunket

สาย PlunketLine เป็นบรกิารสายดว่นสําหรบั
ผูป้กครอง และใหค้าํแนะนําฟรสํีาหรบัทุก
ครอบครวั และผูด้แูลผู้ป่วยหรอืผู้ชรา

0800 933 922 (พลันเกตไลน์)

ส�าหรบัการสนับสนุนด้าน
สุขภาพจิตหรอืการติดยาเสพ
ติด

โทรหรอืข้อความที่หมายเลข 1737 เพื่อพูด
คยุกับใครบางคนที่ผ่านการฝึกอบรมในการให้
ความช่วยเหลือแก่ท่าน

สําหรบัความช่วยเหลือเฉพาะทาง ท่านสามารถ
ตดิตอ่สายดว่น Depression Helpline 
สําหรบัอาการซึมเศรา้ หรอื Alcohol Drug 
Helpline สําหรบัสุราและยา

(1737 สายด่วนความช่วยเหลือ) 

1737.org.nz

0800 111 757 (สายดว่นอาการซึมเศรา้)

0800 787 797 (สายดว่นสุราและยาเสพตดิ)

ส�าหรบัการสนับสนุนในกรณีมี
ความรนุแรงในครอบครวัหรอื
ความรนุแรงทางเพศ 

โทร 111 หากทา่นหรอืคนอืน่ตกอยู่ ในอนัตราย
จากการถกูทํารา้ยหรอืหรอือาจทาํรา้ยตอ่ตนเอง 

คน้หาบรกิารช่วยเหลือทางสังคมในพืน้ที่ของ
ท่านโทรๆ ไปที่สายดว่น Family Services 
211 helpline 

โทรไปหา Women’s Refuge เเพื่อขอคาํ
แนะนํา การช่วยเหลือ และที่พักที่ปลอดภัย
เมื่อท่านตอ้งเผชิญกับความรนุแรงในชีวติ

ไปที่สายดว่นความรนุแรงตอ่ผู้สูงอายุ Elder 
Abuse Helpline ซ่ึงเป็นบรกิารฟรทีี่ผู้สูงอายุ
สามารถตดิตอ่ไดห้ากตนเองหรอืคนรูจ้ักกําลัง
ประสบกับการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ

111 (สายด่วนฉุกเฉิน) 

0800 211 211  
(สายด่วนบรกิารครอบครวั 211) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

0800 733 843  
(วเีมนสเ์รฟ็ฟิวจ์)

0800 32 668 65  
(สายด่วนความรนุแรงต่อผู้สูงอายุ)

ส�าหรบัความกังวลเก่ียวกับท่าน
ภาพชีวติหรอืความปลอดภัย
ของเด็ก 

โทรไปที่ Oranga Tamariki หากเด็กหรอื
คนหนุ่มสาวไม่ปลอดภัยไม่ไดร้บัการดแูลหรอื
แยกจากพ่อแม่หรอืผู้ดแูล 

0508 326 459 (โอรางา ทามารคิิ) 

www.orangatamariki.govt.nz

ส�าหรบัท่ีพักช่ัวคราว ตดิตอ่ Temporary Accommodation 
Service หากท่านตอ้งการที่พักช่ัวคราว

0508 754 163 (บรกิารท่ีพักช่ัวคราว) 

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

ส�าหรบัค�าแนะน�าการให้เช่า
และการเช่าท่ีอยู่อาศยั

ตดิตอ่ Tenancy Services เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่าน

0800 836 262 (บรกิารเช่าท่ีอยู่อาศยั) 

www.tenancy.govt.nz

เมื่อท่านไม่สบาย ท่านตอ้งขอรบัความช่วย
เหลือทางการแพทย์ซ่ึงถือวา่มีความสําคญั
อยู่เสมอ ท่านไม่จําเป็นตอ้งรอ

อย่างไรก็ตามหากท่านรูสึ้กวา่ไม่สบาย ขอ
ให้ท่านทราบวา่มี ใครบางคนที่พรอ้มจะพูด
คยุกับถ้าท่านตอ้งการ

การหลบลีจ้ากแวดวงคนใกล้ชิดหรือ
บับเบิล้ (bubble) ของท่านเพื่อให้ตัว
เองหรือคนอื่นปลอดภัย ถือว่าเป็นเรื่อง
ที่สามารถทําได้ หากท่านต้องการหลบลี้
ออกไป ท่านจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อ
ท่านออกไปได้



ส�าหรบัการเข้าถึงอาหารหรอื
สิง่ของจ�าเป็น 

พูดคยุกับเครอืข่ายให้การสนับสนุนของท่าน
เช่น ครอบครวั เพ่ือน และเพ่ือนบ้าน เพื่อ
ดวูา่พวกเขาสามารถส่งส่ิงของที่จําเป็นให้ท่าน
ไดห้รอืไม่ 

หากท่านไม่มีเครอืข่ายให้การสนับสนุน หรอื
เครอืข่ายเหล่าน้ันไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้
ท่านสามารถส่ังซือ้ข้าวของทางออนไลน์จาก
รา้นคา้ได ้

หากตวัเลือกข้างบนใช้ ไม่ได ้หรอืท่านไม่มี
อินเทอรเ์น็ตท่านสามารถตดิตอ่ กลุ่ม Civil 
Defence Emergency Management 
Group ของท่านเพื่อส่งส่ิงของที่จําเป็นตา่งๆ 
ไดแ้ก่

> อาหาร

> น้ํา

> ข้าวของกินของใช้

> อาหารสัตวเ์ลีย้ง

> ยา

> วสัดเุพื่อใช้ปรงุอาหาร

> เชือ้เพลิง

> เสือ้ผ้า 

> เครือ่งนอน

shop.countdown.co.nz/shop/content/priority-
assistance (ห้างเคาน์ดาวน์)

ishopnewworld.co.nz (ห้างนิวเวลิด)์

shop.sva.org.nz (กลุ่มสตวิเดนท์ โวลันเทียร ์อารม์ี่) 

www.civildefence.govt.nz

กลุ่มจัดการเหตุฉุกเฉินกิจการป้องกันพลเรอืน  
(Civil Defence Emergency Management Groups)

นอรธ์แลนด ์- 0800 790 791

โอ๊คแลนด ์- 0800 222 296

ไวคาโต - 0800 800 405

เบย์อ๊อฟเพลนตี ้- 0800 884 222

ไทราฟิต ิ- 0800 653 800

ทารานากิ – 0800 900 077

มานาวาต-ูฟังกานุย – 0800 725 678

ฮ๊อคเบย์ - 0800 422 923

เวลลิงตนั - 0800 141 967

เนลสัน - แทสมัน - 0800 50 50 75

มารล์โบโรห์ - 03 520 7400

เวสต์ โคสต ์- 03 900 9329

แคนเทอรเ์บอรี ่- 0800 24 24 11

โอทาโก - 0800 322 4000

เซาธ์แลนด ์- 0800 890 127

หมู่เกาะชาทัม - 03 305 0033 ตอ่ 715

ส�าหรบัการสนับสนุนในชนบท
และการเกษตร

ตดิตอ่ Rural Support Trust ในพืน้ทีข่อง
ทา่น พวกเขาสามารถชีนํ้าให้ท่านไปในทิศทาง
ทีถ่กูตอ้งเพือ่ขอรบัการสนับสนุนทีท่่านตอ้งการ

0800 787 254 (รรูลั ซัพพอรท์ ทรสัต์)

เพ่ือขอรบัความช่วยเหลือในการ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกับสทิธิของ
ท่าน

โปรดตดิตอ่ CAB (Citizen’s Advice 
Bureau) เพื่อขอรบัคาํแนะนําและข้อมูลฟรี
เกี่ยวกับ COVID-19 และสิทธิของท่าน

0800 367 222 (บรกิารฟรสํีาหรบัโทรศัพทบ์า้นและมอืถอื)

www.cab.org.nz (เวบ็ไซตท์ี่มีการแชตแบบออนไลน์)

ส�าหรบัค�าแนะน�าและการ
สนับสนุนการจ้างงาน 

ตดิตอ่หน่วยงาน Work and Income หาก
ทา่นกาํลงัหางานหรอืมตีาํแหน่งวา่งเพือ่เตมิเต็ม

ตดิตอ่หน่วยงาน Employment NZ หรอื
เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องหน่วยงานเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะที่เป็นพนักงาน
ลูกจ้าง 

ตดิตอ่หน่วยงาน Worksafe เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย

0800 779 009  
(หางานทําผ่านการคน้หาที่ Work and Income) 
www.workandincome.govt.nz

0800 20 90 20 (หน่วยงานการจ้างงาน)  
www.employment.govt.nz

0800 030 040 (หน่วยงานเวริค์เซฟ) 
www.worksafe.govt.nz

ส�าหรบัการสนับสนุนทางการ
เงิน 

เยีย่มชมเวบ็ไซต ์Work and Income เพือ่
ขอรบัการสนับสนุนทางการเงนิในกรณีทีม่ี
ความตอ้งการเรง่ดว่นและความตอ้งการตอ่เน่ือง

ท่านสามารถสมัครรบัสิทธิประโยชน์หลักทาง
ออนไลน์และตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเพื่อ
ขอรบัความช่วยเหลือดา้นอาหาร

www.workandincome.govt.nz 

แอปความช่วยเหลือดา้นอาหารและสิทธิประโยชน์ 
https://my.msd.govt.nz/ (Food grant & benefit app)

0800 559 009 (MSD General Line)

0800 552 002 (ผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป)

0800 88 99 00 (นักเรยีนนักศึกษา) 

ส�าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การสนับสนุนอ่ืนๆ 

เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์Unite Against COVID-19 
หรอืตดิตอ่สายดว่นของรฐับาล  
New Zealand Government Helpline

0800 779 997 (สายด่วนของรฐับาลนิวซีแลนด์) 
www.Covid19.govt.nz 
www.govt.nz/about/about-us/contact-us/

ข้อมูลที่นํามาจากเวบ็ไซต ์COVID-19 ซ่ึงมีการปรบัปรงุอย่างสมํ่าเสมอ ปรบัปรงุล่าสุดเมื่อเดอืนเมษายน 256322
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เราทุกคนตอ้งการอาหารและส่ิงของจําเป็น 
เช่น ยารกัษาโรค ดงัน้ันโปรดอย่าพยายาม
ออกไปโดยไม่ไดพ้กส่ิงของจําเป็น ไปดว้ย 
มีวธิีมากมายที่จะนําส่ิงของจําเป็นเหล่าน้ี
มาให้ท่าน

รูสิ้ทธิของท่านในการเป็นพนักงาน และ 
การรกัษาตนเองให้ปลอดภัย 

หากท่านกําลังประสบปัญหาทางการเงิน 
ท่านสามารถที่จะขอการสนับสนุน 

มีองคก์รตา่งๆ มากมายที่กําลังทํางานเพื่อ
ทําให้ทุกท่านไดร้บัการดแูล

Thai


