
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនប េះនិយាយភាសាអ្ង់បលេស បោកអ្នកអា សួររកអ្នករកប្ប្របាន 
បេលអ្នកប្រវូការទាក់ទងបៅសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលភាលបប្ ើន។ 
 

ការឧបត្ថម្ភចំព ោះបុគ្គលម្នា ក់ៗ 
 
ការរកអាហារ 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនអា ប ញេីផ្ទេះបៅរកអាហារបាន  ូរបមើលថាបរើបោកអ្នកអា ៖ 

• ទិញអាហារតាមប្រេ័នធអ្ ិនធឺប្ែរ ឬ តាមការទាក់ទងជាមួយនឹងផ្ារទំបនើរ 
កន ុងរំរន់ និង បសវាប្រករបដ្ឋយអាទិភាេររស់ផ្ារប េះ 

• ចារ់ប្ ងតាមរយៈប្លួសារ និងមិរតភ័កត ិប ើមបីឲ្យបៅយកអាហារេីកប្នេងលក ់
 
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភព ើម្បីទិញអាហារ 
បោកអ្នកអា ប្រវូទទួលជំនួយតាមរយៈ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល (Work and 
Income)។ បោកអ្នកមិនចំាបា ់ជាអ្រិថិជនររស់ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល 

េីម នមកបទ។ 
 
បោកអ្នកអា ទាក់ទង៖ 

• ទូរស័េទបលខ 0800 559 009 
•  ូលបៅបលហទំេ័រ Go to MyMSD 

 
ត្ប្រម្ូវការអាហារបន្ទា ន់ 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រវូការអាហាររ ទ ន់កនងកំឡុងបេលេី ២៤ បៅ ៤៨ ប ៉ោ ង បោកអ្នក 
អា ទាក់ទងកប្នេងផ្ដល់បសបៀងអាហារ (Food bank) បៅកន ុងរំរន់ររស់បោកអ្នក។ 
 
ប្សែ ងរក កប្នេងផ្តល់បសបៀងអាហារ និង បសវាជំនួយបសបៀងអាហារបផ្េងបទៀរ 
បៅប្របទសញូស ីប្លន 

 
ជំនួយជាប្រាក់ 
 

• ប្បាក់ជំនួយតាមរយៈបលហទំេ័រ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល ។ 
កប្នេងទំ ក់ទំនង ទូរស័េទបលខ 0800 559 009 និង  ូលបៅបលហទំេ័រ MyMSD 

• មជឈមែឌ លផ្តល់បសវាររស់ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល   នផ្ដល់បសវា 
កន ុងបេល ប្រកាសអាសនន កប្មិរ១ និង ២ រ៉ោ ប្នតរិទបៅកន ុងកប្មិរ ៣ និង ៤។ 

• ការណារ់ជួរកន ុងសាា នភាេប្រកាសអាសនន កប្មិរ ៣ និង ៤ ប្រវូទាក់ទងតាមទូរស័េទ 
និង តាមបេលបវោប្ លបានកំែរ់សប្ រ់ការណារ់ជួរ។ 

• ការណារ់ជួរកន ុងសាា នភាេប្រកាសអាសននកប្មរិ ១ និង ២ អា បធែ ើបឡើងបៅកប្នេង 
ផ្តល់បសវាររស់ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល  បាន។ 

• ការរង់ប្បាក់ជាប្រចំាេី យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល  នឹងប្រវូរង់ជា 
ធមមតា។ 

• ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រវូបានរប្មូវបអាយបៅបដ្ឋយប្ឡកេីអ្នក ទទ បហើយមិនអា បធែ ើ 
ការងារេីផ្ទេះបាន  ូរសួរបៅហាែ យ យររស់អ្នក។ គារ់អា ជួយដ្ឋក់ពាកយស ំប្បាក់ 
ជំនួយប ើមបីរង់ប្បាក់ជូនអ្នក។ 

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
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
http://www.my.msd.govt.nz/


• បលហទំេ័រ  យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល    នបរៀររារ់អ្ំេីប្បាក់ណាខេេះ 
ប្ ល នរង់។ ប្បាក់ទាងំបនេះក៏ ន រង់បអាយបោកអ្នកប្ លប្រករម ខរររ 
បដ្ឋយខល ងួឯងបាន (Self-employed)។ 

o ការបង់ប្រាក់សប្រម្នប់អវត្តម្ននរយៈពេលខ្ល ី 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនអា បធែ ើការេីផ្ទេះកន ុងបេលប្ លបោកអ្នកកំេ ងរង់ចាំ
លទធផ្លបធែ ើបរសត  កូវ ិ ១៩ បៅហាែ យ យររស់អ្នកអា ដ្ឋក់ពាកយស ំប្បាក់ 
សប្ រ់ប្រមួយ ង ំនួន ៣៥០   ោេ រ ប ើមបីធា បអាយបោកអ្នកបៅ 
ប្រទទួលបានបរៀវរត។ 
ការរង់ប្បាក់បនេះក៏ នសប្ រ់បោកអ្នកប្ លប្រករប្រករម ខរររបដ្ឋយ 
ខល នួឯងផ្ងប្ រ។ 

o គ្ពប្រម្នងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលឈប់សប្រម្នក 
បរើបោកអ្នកមិនអា បធែ ើការេីផ្ទេះកន ុងបេលដ្ឋក់ខល នួបអាយបៅបដ្ឋយប្ឡក 
បាន បៅហាែ យ យររស់អ្នកអា ដ្ឋក់ពាកយស ំលបប្ ង ប្បាក់ឧររាមភ 
បេលឈរ់សប្ ក។ ប្បាក់ជំនួយបនេះប្រវូបានរង់សារ រប្រមតងបៅ ា ស់ហាង 
សប្ រ់ រយៈបេលេីរសបាត ហ៍ សប្ រ់រ លគលិកប្ ល នសិទធិទទួល កន ុងអ្ប្តា 
585.80   ោេ រសប្ រ់រ លគលិកបធែ ើការេី 20 ប ៉ោ ងបឡើងបៅ និង 350   ោេ រ 
សប្ រ់រ លគលិកបធែ ើការបប្កាម 20 ប ៉ោ ង កន ុងមួយសបាត ហ៍។  

o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ឈន លួ និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភននការពកើត្ព ើងវញិ (កូវ ី ១៩) 
ប្រសិនកប្នេងបធែ ើការររស់បោកអ្នករងបប្គាេះបដ្ឋយការរត រូកប្មិរប្រកាសអាស
ននទនជមង ីកូវ ិ ១៩ បៅហាែ យ យបោកអ្នកអា ដ្ឋក់ពាកយស ំប្បាក់ឧររាមភ 
ប្បាក់ឈន លួ និង ប្បាក់ឧររាមភសប្ រ់ការបកើរបឡើងវញិទនកូវ ិ ១៩ ប ើមបីជួយ 
រង់ជំនួសប្បាក់ប្ខបោកអ្នក និងប ើមបីជួយបោកអ្នកបអាយអា រនតការងារ 
ជាប្រចំា។ 

 
ជំនួយសប្រម្នប់ការចំណាយសំខាន់ៗ 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកបារ់រង់ការងារបធែ ើ ឬ  នការការ់ប ៉ោ ងការងារ  យកដ្ឋា នការងារ 
និង ប្បាក់ ំែូល អា ជួយសប្ រ់ការ ំណាយរ ទ ន់ ូ ជា៖ 

• អាហារ 
• ទីកប្នេងសាន ក់បៅ  ូ ជា ឈន លួផ្ទេះ ការប្បាក់ទិញផ្ទេះ អាហារឧររាមភបេលសាន ក់បៅ 
ការរកកប្នេងសាន ក់បៅរ ទ ន់ ឬ ការផ្លេ ស់រត រូទីលំបៅ 

• ការជួសជ ល ឬ ការរត រូឧរករែ៍បប្រើប្បាស់ថម ី
• ការេាបាលបធមញប្ លប្រវូបធែ ើរ ទ ន់ 
• ការេាបាលស ខភាេជារ ទ ន់ 
• ការរំបេញស បី្ទនទឹក 

 
ការឧររាមភប្ផ្នកហិរញ្ញ វរថ ុ , លកខែៈសមបរត ិសប្ រ់ទទួលប្បាក់ជំនួយ និង 

ការដ្ឋក់ពាកយស ំតាមបលហទំេ័រ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល (Work and Income 
website)  

• ឬមួយទាក់ទងបៅ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល តាមរយៈទូរសេទបលខ 0800 
559 009 

• ជន នអាយ េី 65 ឆ្ន ំ បឡើងបៅ 0800 552 002 ឬ +64 4 978 1180 

• សិសេ និសេិរ 0800 88 99 00 ឬ បលហទំេ័រ  www.studylink.govt.nz 

• ជនថេង់ ខូ ប្របជៀក ឬ ប្ ល នរញ្ហា រការនិយាយបខាយ 
អា ទាក់ទងបៅរណាត ញជមង ឺថេង់បដ្ឋយមិនលិរទថេ។ ទូរសារ (Fax) 0800 621 621 
បផ្ញើសារ 029 286 7170 និង អ្ ីប្មល MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

 
ប្របិសិនពបើពោកអាកម្ិនម្ននសិទធ ិរស់ពៅអចិន្នតយ៍កន ុងប្របពទសញូសុីលលន 
 
ជំនួយក៏ នសប្ រ់ជនររបទសប្ លកំេ ងជួរការលំបាកប្ផ្នកហិរញ្ញ វរថ ុបដ្ឋយសារជមង ឺកូវ ិ ១៩ 
 
ប្រសិនបោកអ្នកកំេ ងរស់បៅប្របទសញូស បី្លន បដ្ឋយកាន់ទិដ្ឋា ការរបណាត េះអាសនន ូ ជា៖ 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/auckland-employers.html
https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
http://www.studylink.govt.nz/
mailto:MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz


• ទិដ្ឋា ការប ើរកំសានដ  
• ទិដ្ឋា ការសិកា 
• ទិដ្ឋា ការបធែ ើការងារ 

 ូរប្សែ ងរក រប្នាមតាមបលហទំេ័រ https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-
visa-holders.html 
 

ការឧបត្ថម្ភ នទពទៀត្ 

 នបសវាកមមបផ្េងបទៀរសប្ រ់ជួយបោកអ្នកបអាយ នស វរា ិភាេ និង រស់បៅបានលអ ។ 
 

សប្រម្នប់េត៌្ម្ននទាក់ទងនឹងសុវត្ថ ិភាេការងារ  
សូម ូលបៅកាន់ WorkSafe 0800 030 040 or +64 4 897 7699 
www.worksafe.govt.nz 

 
ឧិវាទអំេីការងារ និង ជំនួយសប្រម្នប់និពោជិក 

សូម ូលបៅកាន់បលហទំេ័រ www.employment.govt.nz ឬ ទូរស័េទ 0800 20 90 20 ឬ +64 9 
969 2950។ 
 
ការស្នា ក់ពៅ និង ការជួលផ្ាោះ 
ការផ្តល់បយារល់ និង ការឧររាមភសប្ រ់បោកអ្នកជួលផ្ទេះ សូមទូរស័េទបៅបលខ 0800 646 
483 បលហទំេ័រ www.hud.govt.nz ឬអ្ ីប្មល info@hud.govt.nz   

 
ការផ្តល់បសវាសប្ រ់ការសាន ក់បៅរបណាត េះអាសនន ល់បោកអ្នកប្ លកំេ ងជួរប្រទេះការហាម
ឃារ់បធែ ើ ំបែើរបដ្ឋយសារប្រកាសអាសននកប្មិរ ៣ និង ៤  បហើយមិនអា បធែ ើ ំបែើរ 
បៅផ្ទេះបាន សូមទូរស័េទបៅបលខ 0508 754 163។ 
https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz 
 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រវូការជំនួយរ ទ ន់សប្ រ់ការសាន ក់បៅកន ុងរយៈបេល ៧ ទថងខាងម ខ 
បហើយគាម នកប្នេងសាន ក់បៅ  សូមទូរស័េទបៅ យកដ្ឋា នការងារ និង ប្បាក់ ំែូល បលខ 0800 
559 006 េីទថង  ័នទ   ល់ ស ប្ក េីប ៉ោ ង 7 ប្េឹក  ល់ប ៉ោ ង 6 ោង  ។ ទថង បៅរ៍ េីប ៉ោ ង 8 ប្េឹក 
 ល់ប ៉ោ ង 1 របសៀល។ 
 
អពន្ទត ប្របពវសសនត ៍ 
សូម ូលបៅកាន់បលហទំេ័រ www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 ឬ ទូរស័េទបៅ 
មែឌ លទំ ក់ទំនងប្កសួងអ្ប ត ប្របវសេនត ៍ េីប ៉ោ ង 6 ប្េឹក  ល់ប ៉ោ ង 10 យរ់ ទថង ័នទ   ល់ 
ស ប្ក តាមរយៈទូរស័េទបលើរ ប្រមួយលរ់ 0508 558 855 ឬ ទីប្កងុអូ្កខេ ិន 09 914 4100, 
ទីប្កងុប្វលេ ីងរ ន 04 910 9915, និង ទូរស័េទេីបប្ៅប្របទស +64 9 914 4100។ 

 
សុវត្ថ ិភាេ និង ការរស់ពៅពោយសុខ្សបាយ 
សូមទូរស័េទបៅខាងសបគងាគ េះរ ទ ន់បលខ 111 ប្រសិនបរើបោកអ្នក ឬ នរណា ន ក់សា ិរកន ុង 
សាា នភាេបប្គាេះថាន ក់ ឬ កំេ ងរងការបធែ ើបារ ឬ អា រងករបប្គាេះថាន ក់ខល នួឯង។ 
 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនសា ិរកន ុងសាា នភាេបប្គាេះថាន ក់ភាេ មៗបទ ប្រ ប្រវូការជំនួយបដ្ឋយសារ 
អ្ំបេើហឹងាកន ុងប្លួសារ បោកអ្នកអា ទូរស័េទ៖ 

• Shakti International តាមរយៈបលខទូរសេ័ទ 0800 742 584 សប្ រ់ 24 ប ៉ោ ង 
៧ទថងកន ុងមួយសបាត ហ ៍

• 2Shine តាមរយៈបលខទូរស័េទ 0800 744 633 េីប ៉ោ ង 9 ប្េឹក  ល់ប ៉ោ ង 11 យរ់ 
បរៀងរាល់ទថង។ 

សប្ រ់បសវាជួយសងគមកន ុងរំរន់បោកអ្នក អា ទូរស័េទបៅកាន់ បសវាប្លួសារបលខ 211 
បសវាទូរសេ័ទេិបសសបលខ 0800 211 211 ឬ ូលបៅកាន់បលហទំេ័រ  
www.familyservices.govt.nz/directory/ 

 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.govt.nz/
http://www.hud.govt.nz/
mailto:info@hud.govt.nz
https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz/
http://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19
http://www.familyservices.govt.nz/directory/


អ្ងគការជនបភៀសខល នួសប្ រ់គសត ី អា ជួយផ្តល់បយារល់ ជំនួយ និង កប្នេងសាន ក់បៅប្ ល 
 នស វរា ិភាេ បេលប្ លអ្នកជួររញ្ហា អំ្បេើហឹងាកន ុងជីវរិអ្នក បលខ 0800 733 843។ 
 
 នបសវាទូរស័េទេិបសសសប្ រ់ការរំបោភរំពានជនចាស់ជរាបដ្ឋយមិនលិរទថេ ប្ លបោក 
អ្នកប្ ល នវយ័ចាស់ជរា អា ទាក់ទងបាន ប្រសិនបរើបោកអ្នក ឬ នរណា ន ក់ប្ ល 
បោកអ្នកសាគ ល់ជួរប្រទេះនឹងរញ្ហា បធែ ើបារមន សេចាស់ជរា លឺបលខ 0800 32 668 65។ 
 
ការឧររាមភ ំបពាេះការេិបាកកន ុងអារមមែ៍ ទ កខ ប្េួយ ឬ រញ្ហា ស ខភាេផ្ល វូ ិរត អា ទូរស័េទ ឬ 
បផ្ញើសារបៅកាន់បលខ 1737 ប ើមបីនិយាយជាមួយនរណា ន ក់ប្ លបានហែ ឹកហារ់ 
ប ើមបីជួយបដ្ឋយមិនលិរទថេ សប្ រ់ 24 ប ៉ោ ងកន ុងមួយទថង និង ៧ទថងកន ុងមួយសបាត ហ៍។ 
 
បោកអ្នកអា ទាក់ទងបសវាេិបសសសប្ រ់រញ្ហា េិបាក ិរតធងន់ធងរ តាមបលខ 0800 111 
757 ឬ បសវាសប្ រ់បប្លឿងបញៀននិងប្សវងឹបលខ 0800 787 797។ 
 


