
 
 

જો તમે અંગ્રેજી ન બોલતા હોવ તો, મોટાભાગના સરકારી વવભાગોન ેબોલાવતા સમયે તમે દુભાવિયા માટે 

માગણી કરી શકો છો. 
 

વ્યક્તિઓ માટે આધાર 

 

ભોજન મેળવવ ું 
 

જો તમે ખોરાક લેવા માટે ઘર છોડી શકતા નથી. જુઓ કે તમે કરી શકો છો કે નહીં: 

• સ્થાવનક સપુરમાકેટ અન ેતમેની અગ્રતા સહાયતા સેવા દ્વારા ઓનલાઇન ઓડડસડ અન ેવ્યવસ્થાઓ 

• કુટુુંબ અન ેવમત્રો સાથ ેખોરાક પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવસ્થા. 

ખોરાક મેળવવા માટે આર્થિક સહાય 

 

તમે વકડ  અન્દ ઇનકમ (કાયડ અન ેઆવક વવભાગ) દ્વારા સહાય મેળવી શકશો. તમારે હાલના વકડ  અન્દ 

ઇનકમ ક્લાયુંટ બનવાની જરૂર નથી. 

•  0800 559 009 પર કૉલ કરો 
• MyMSD પર જાઓ 

િાત્કાલિક ખોરાકની જરૂરરયાિો 

જો તમારી પરરસ્સ્થવત તાત્કાલલક છે અન ેતમારે આગામી 24 થી 48 કલાકની અંદર ખોરાકની જરૂર હોય, તો 
તમે સ્થાવનક ફૂડ બેંકનો સુંપકડ  કરી શકો છો. 

ન્યઝુીલેન્ડમાું ફૂડ બેંકો અન ેઅન્ય ફૂડ સહાય સેવાઓ શોધો 

પૈસાથી મદદ કરો 

• વકડ  અન્દ ઇનકમ વેબસાઇટ દ્વારા, 0800 559 009 સુંપકડ  કેન્ર પર અન ેMyMSD દ્વારા સહાય 

ઉપલબ્ધ છે. 

• વકડ  અન્દ ઇનકમ સેવા કેન્રો ચેતવણી સ્તરો 1 અને 2 પર ખલુ્લા છે અન ેચેતવણી સ્તરો 3 અન ે4 

બુંધ છે. 

tel:0800559009
http://www.my.msd.govt.nz/
https://www.familyservices.govt.nz/directory/searchresultspublic.htm?pageNumber=1&searchRegion=-1&cat1=68&expandCategories=false&searchTerms=Food&searchByProviderName=false&cat2=110&pageSize=10&searchCriterion.sortOrder=RELEVANCE


 
 

• ચેતવણી સ્તરો 3 અને 4 દરવમયાન વનમણકૂો આયોજજત સમયે ફોન પર લવેામાું આવશ.ે  

• ચેતવણી સ્તરો 1 અને 2 દરવમયાન વનમણકૂો વકડ  અન્દ ઇનકમ સેવા કેન્રો પર લેવામાું આવશ.ે 

• વકડ  અન્દ ઇનકમ તરફથી વનયવમત ચકૂવણી રાબેતા મજુબ ચાલ ુરહશેે. 

• જો તમને એકાુંતમાું રહવેાનુું કહવેામાું આવ્યુું છે અન ેઘરેથી કાયડ કરી શકતા નથી, તો તમારા 
એમ્પપ્લોયર સાથ ેવાત કરો. તમારા પગારની ચકૂવણી કરવામાું સહાય માટે તઓે ચકુવણી માટે 

અરજી કરી શકશ.ે 

• વકડ  અન્દ ઇનકમ વેબસાઇટ  રૂપરેખા આપશ ેકે શુું ચકુવણી ઉપલબ્ધ છે.  આ ચકુવણી સ્વરોજગાર 

ધરાવતા લોકો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. 

o ટ ુંકા ગાળાની ગેરહાજરીની ચ કવણી 
 જો તમે તમારા COVID પરીક્ષણ પરરણામની રાહ જોતા હો ત્યારે ઘરેથી કાયડ કરી શકતા 
ન હોવ, તો તમને હજી પણ ચકૂવણી કરવામાું આવે તે સવુનવિત કરવા માટે તમારા 
એમ્પપ્લોયર એક- સમયે $350 ની ચકુવણી માટે અરજી કરી શકે છે. આ ચકુવણી 
સ્વરોજગાર ધરાવતા લોકો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. 

o રજા મદદ યોજના 
 જો તમે જાત ેએકલા થતાું સમય ેઘરેથી કામ કરી શકતા નથી, તો તમારા એમ્પપ્લોયર રજા 

મદદ યોજના માટે અરજી કરી શકે છે. તે એમ્પપ્લોયરોને સામટી રકમ તરીકે ચકૂવવામાું 
આવે છે અને અઠવારડયામાું 20 કલાક અથવા તથેી વધ ુસમય કામ કરતા દરેક કમડચારી 
માટે $585.80 ના દરે પાત્ર કમડચારી દીઠ બે અઠવારડયા અને અઠવારડયામાું 20 કલાકથી 
ઓછા કામ કરતા દરેક કમડચારી માટે $ 350 નો સમાવેશ થાય છે. \ 

o વેિન સબર્સડી અને પ નર ત્થાન મદદ ચ કવણી 
 જો તમારા કાયડસ્થળન ેચેતવણી સ્તરના ફેરફારો દ્વારા અસર થઈ છે, તો તમારા 
એમ્પપ્લોયર તમારા વેતનન ેઆવરી લેવામાું અન ેતમન ેતમને નોકરીમાું રાખવામાું સહાય 

માટે વેતન સબવસડી અન ેપનુરુત્થાન મદદ ચકુવણી માટે અરજી કરી શકે છે. 

આવશ્યક ખર્ચમાું મદદ  

જો તમે તમારી નોકરી ગમુાવી ચકૂ્યા છો અથવા તમારા કલાકોનુું કાયડ ઓછું થય ુછે તો ઘટેલા વકડ  અન્દ 

ઇનકમ તાત્કાલલક ખચડમાું મદદ કરી શકે છે જેમ કે: 

• ખોરાક 

• આવાસ ખચડ, ઉદાહરણ તરીકે ભાડુ અથવા મોટડગેજ, બોડડ, ઇમરજન્સી હાઉવસિંગ, મવૂવિંગ હાઉસ 

• સમારકામ અથવા ઉપકરણોને બદલીન ે

• કટોકટીની દુંત લચરકત્સા 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/auckland-employers.html


 
 

• કટોકટીની તબીબી સારવાર 

• પાણીની ટાુંકી રરરફલ. 

નાણાકીય સહાય, પાત્રતાના માપદુંડ અન ેવકડ  એટ ઇનકમ વેબસાઇટ પર કેવી રીતે અરજી કરવી 

• અથવા વકડ  અન્દ ઇનકમનો સુંપકડ  કરો: 0800 559 009 

• વરરષ્ઠ નાગરરકો 65+ 0800 552 002 અથવા +64 4 978 1180 

• વવદ્યાથીઓ 0800 88 99 00 www.studylink.govt.nz 

• બહરેા, સનુાવણી ક્ષવતગ્રસ્ત અન ેવાણી ક્ષવતગ્રસ્ત લોકો ડફે લલિંકનો વન:શલુ્ક ઉપયોગ કરી શકે છે. 

ફેતસ0800 621 621. ટેક્સ્ટ 029 286 7170. MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

જો િમે ન્ય  લિિેન્ડ ના કાયમી રહવેાસી નથી 

COVID-19 ને લીધ ેગુંભીર આવથિક મશુ્કેલી અનભુવતા યોગ્ય વવદેશી નાગરરકો માટે સહાય ઉપલબ્ધ છે. 

જો તમે અસ્થાયી વવઝા પર ન્ય ુલઝલેન્ડમાું હોવ તો નીચેનાનો સમાવેશ કરો: 

• મલુાકાતી વવઝા 
• વવદ્યાથી વવઝા 
• વકડ  વવઝા. 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html પર વધ ુજાણો 
 
અન્ય મદદ 

 

તમને સલામત અન ેસારી રીતે રાખવામાું સહાય માટે અનેક સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. 

 

સિામિ રીિે કાયચ કરવા ર્વશેની મારહિી માટે  

 

WorkSafe 0800 030 040 અથવા +64 4 897 7699 

www.worksafe.govt.nz 
 

રોજગાર સિાહ અને કમચર્ારીઓ માટે સપોટચ   
 

www.employment.govt.nz અથવા 0800 20 90 20 or +64 9 969 2950 પર રીંગ કરો 
 
 

હાઉર્સિંગ અને ભાડ િ હક 

 

https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
http://www.studylink.govt.nz/
tel:0800%20621%20621
tel:0292867170
mailto:MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz
https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.govt.nz/


 
 

ભાડ ેઆપનારાઓન ે0800 646 483 www.hud.govt.nz સલાહ અન ેમદદ અથવા ઇમેઇલ 

info@hud.govt.nz કરો   
 

સ્તર 3 અથવા 4 પર COVID-19 મસુાફરી પ્રવતબુંધો અને તેમના ઘરે પાછા ન જવાને કારણે વવસ્થાવપત 

લોકો માટે અસ્થાયી આવાસ સેવાઓ. 0508 754 163 

https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz 
 

જો તમને આગામી 7 રદવસની અંદર રહણેાુંકની તાત્કાલલક જરૂર હોય અન ેબીજે ક્યાુંય રહવેાની જગ્યા ન 

હોય તો, 0800 559 006 પર વકડ  અન્દ ઇનકમ પર કૉલ કરો: સોમવારથી શકુ્રવાર, 7am to 6pm, 

શવનવાર, 8am to 1pm. 

 
 

ઇર્મગે્રશન 

 

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 ની મલુાકાત લો અથવા (6am – 10pm, સોમવાર – 

શકુ્રવાર (NZST) 0508 558 85 ઉપર ફક્ત લેન્ડલાઇન થી,અથવા Auckland 09 914 4100, Wellington 

04 910 9915, અથવા ઓવરસીઝ થી+64 9 914 4100 પર ઇવમગ્રેશન સુંપકડ  કેન્ર પર કૉલ કરો 
સ રલિિ અને સ્વસ્થ રહવે  ું 
 

જો તમને અથવા કોઈ બીજાને તાત્કાલલક જોખમનો ભય અથવા તમને અથવા કોઈ પોતાને નકુસાન 

પહોંચાડી શકે એમ હોય તો 111 ઇમરજન્સી લાઇન પર કૉલ કરો. 

જો તમને તાત્કાલલક જોખમ ન હોય, પરુંત ુપારરવારરક રહિંસામાું સહાયની જરૂર હોય તો તમે કૉલ કરી શકો 
છો: 

• શસ્ક્તઇન્ટરનેશનલ પર 0800 742 584 રદવસના 24 કલાક, સપ્તાહના 7 રદવસો  
• 2શાઇન પર 0508 744 633, 9am થી 11pm, સપ્તાહના 7 રદવસો 

તમારા વવસ્તારમાું સ્થાવનક સામાજજક મદદ સેવાઓ માટે, ફેવમલી સવવિસીસ 211 હલે્પલાઇન 0800 211 

211 અથવા મલુાકાત લો www.familyservices.govt.nz/directory/ 

 

જ્યારે તમે તમારા જીવનમાું રહિંસક વ્યવહારનો સામનો કરો છો ત્યારે મરહલાન ેશરણ તમને સલાહ, સહાય 

અન ેસલામત વનવાસ આપી શકે છે. 0800 733 843 

 

એલ્ડર એબ્યઝુ હલે્પલાઈન એ એક મફત સેવા છે જેનો વદૃ્ધ લોકો સુંપકડ  કરી શકે છે જો તેઓ અથવા તેઓન ે

જાણતા કોઈ વડીલ દુવ્યડવહારનો અનભુવ કરી રહ્યા હોય.0800 32 668 65 

 

લચિંતા, તકલીફ અથવા માનવસક સખુાકારીના આધાર માટે, કૉલ કરો અથવા ટેક્સ્ટ કરો  
મફતમાું સહાય માટે તાલીમબદ્ધ કોઈની સાથ ેવાત કરવા માટે 1737, રદવસના 24 કલાક, અઠવારડયાના 7 

રદવસ. 

 

http://www.hud.govt.nz/
mailto:info@hud.govt.nz
https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz/
tel:0800559006
http://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19
tel:0800742584
tel:0508744633
http://www.familyservices.govt.nz/directory/


 
 

તમે રડપ્રેશન હલે્પલાઇન 0800 111 757 અથવા આલ્કોહોલ ડ્રગ હલે્પલાઇન.0800 787 797 પર પણ 

સુંપકડ  કરી શકો છો. 


