
 
 

നിങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ലെങ്കില്, മിക്ക സര്ക്ക്കാര്ക് വകുപ്പുകളിലലക്ക് 
വിളിക്കുലപാഴും നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ദ്വിഭാഷില്െ ആവശ്യല്പ്പടാവുന്നതാണ്. 

 

വ്യക്തികള്ക്കുള്ള പിന്തുണ 
 

ഭക്ഷണം ലഭികാന് 

 

ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനാെി നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുല്ട വീട് വിട്ട് പുറത്തുലപാകാന് 

കഴിെില്ലെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് ഇക്കാരയങ്ങള് ല്െയ്യാനാവുലമാ എന്നു ലനാക്കുക: 

• ലലാക്കല് സൂപ്പര്ക്മാര്ക്ക്കറ്റുകളിലൂല്ടെും അവരുല്ട പ്പലൊറിറ്റി 
അസിസ്റ്റന്് സരവീസിലൂല്ടെും ഓണ്ണെന് ഓര്ക്ഡറുകളും 

പ്കമീകരണങ്ങളും 

• ഭക്ഷണം എടുത്തുല്കാണ്ടുവരുന്നതിന് കുടുംബാംഗങ്ങളും 

സുഹൃത്തുക്കളുല്മാത്തുള്ള പ്കമീകരണം 

ഭക്ഷണം ലഭികുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 
 

വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കത്തിലൂല്ട സഹാെം ലനടാന് നിങ്ങള്ക്കാലെക്കും അതിന് 

നിങ്ങള് നിലവിലുള്ള ഒരു വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കം കക്ഷി ആെിരിക്കണല്മന്നിലെ. 

• വിളിക്കൂ 0800 559 009 

• MyMSD ലലക്ക് ലപാകൂ 

അടിയന്തിര ഭക്ഷണ ആവ്ശ്യങ്ങള്ക് 

നിങ്ങളുല്ട സാഹെരയം അടിെന്തരവും നിങ്ങള്ക്ക് അടുത്ത 24 മുതല് 48 

മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാെിരിക്കുകെുമാല്ണങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക് 
ലലാക്കല് ഫുഡ് ബാങ്കുമാെി ബന്ധല്പ്പടാവുന്നതാണ്. 

നയൂസിലന്ഡില് ഉടനീളമുള്ള ഫുഡ് ബാങ്കുകളും മറ്റ് ഭക്ഷണ സഹാെ 

ലസവനങ്ങളും കല്ണ്ടത്തൂ.  

സാമ്പത്തിക സഹായം 

• വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കം ല്വബ്ണ്സറ്റ് വഴി സഹാെം ലഭയമാണ്, 0800 559 

009 എന്ന നപറില് ല്സന്ററുമാെും MyMSD ല്െെും ബന്ധല്പ്പടുക.  

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


 
 

• വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കം ലസവന ലകപ്രങ്ങള് അലലര്ക്ട്ട് ല്ലവലുകള് 1ലും 

2ലും തുറന്നിരിക്കുെും അലലര്ക്ട്ട് ല്ലവല് 3ലും 4ലും 

അടഞ്ഞിരിക്കുകെും ല്െയ്യും. 

• അലലര്ക്ട്ട് ല്ലവല് 3ലും 4ലും അലപ്പാെില്െന്റുകള് ഒരു ആസൂപ്തിത 

സമെത്ത് ലഫാണ് മുലേന നടത്തുന്നതാണ്.  

• അലലര്ക്ട്ട് ല്ലവല് 1ലും 2ലും അലപ്പാെില്െന്റുകള് വര്ക്ക്ക് ആന്് 

ഇന്കം ലസവന ലകപ്രങ്ങളില് വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. 

• വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കത്തില് നിന്നുള്ള പ്കമമാെ ലപയ്ല്മന്റുകള് 

സാധാരണ ലപാല്ല തുടരുന്നതാണ്. 

• നിങ്ങലളാട് സവെം-ഐല്സാലലഷനില് ആെിരിക്കാന് 

ആവശ്യല്പ്പടുകെും നിങ്ങള്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ല ാലി ല്െയ്യാന് 

സാധിക്കാതിരിക്കുകെുമാല്ണങ്കില്, നിങ്ങളുല്ട ല്താഴിലുടമലൊട് 

സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുല്ട ശ്പളം നല്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാെി ഒരു 
ലപയ്ല്മന്റിനാെി അലപക്ഷിക്കാന് അവര്ക്ക്ക് കഴിലഞ്ഞക്കും.  

• ഏത് ലപയ്ല്മന്റാണ് ലഭയമാെിരിക്കുന്നല്തന്ന് വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കം 

ല്വബ്ണ്സറ്റി സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാെിരിക്കും.  ഈ ലപയ്ല്മന്റുകള് 

സവെം ല്താഴില് ല്െയ്യുന്ന ആളുകള്ക്കും ലഭയമാണ്. 

o ഷ ാര്ട്ട്-ഷടം ആബ്സസന്് ഷപയ്സെന്്  

നിങ്ങളുല്ട ലകാവിഡ് പരിലശ്ാധനാ ഫലം വരുന്നത് വല്ര വീട്ടില് 

കഴിെുലപാള് നിങ്ങള്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ല ാലി ല്െയ്യാന് 

കഴിെില്ലെങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക് അലപ്പാഴും ലവതനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാെി നിങ്ങളുല്ട ല്താഴിലുടമയ്ക്ക് ഒരു വണ്-

ഓഫ് ലപയ്ല്മന്റിന് അലപക്ഷിക്കാനാവും. ഈ ലപയ്ല്മന്് 

സവെം ല്താഴില് ല്െയ്യുന്ന ആളുകള്ക്കും ലഭയമാണ്. 

o ലീവ് സഷപാര്ട്ട് ്കീം 
 നിങ്ങള് സവെം ഐല്സാലലറ്റ് ല്െയ്തിരിക്കുന്ന സമെത്ത് 
നിങ്ങള്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ല ാലി ല്െയ്യാന് കഴിെില്ലെങ്കില്, 

നിങ്ങളുല്ട ല്താഴിലുടമയ്ക്ക് ലീവ് സലപ്പാര്ക്ട്ട് ്കീമിനാെി 
അലപക്ഷിക്കാനാവും അത് ഒരു ലംപ്സം ആെി ല്താഴിലുടമയ്ക്ക് 
നല്കുകെും, ഒരാഴ്ച്ച്ചെില് 20 മണിക്കൂലറാ അതില് കൂടുതലലാ 

ല ാലി ല്െയ്യുന്ന  ീവനക്കാര്ക് എന്ന രീതിെിലും, ഒരാഴ്ച്ച്ചെില് 20 

മണിക്കൂറില് കുറവ് ല ാലി ല്െയ്യുന്ന  ീവനക്കാര്ക് എന്ന 

രീതിെിലും, അര്ക്ഹതെുള്ള  ീവനക്കാല്ര രണ്ടാഴ്ച്ച്ചലത്തക്ക് 
കവര്ക് ല്െയ്യുന്നതുമാണ്.  \ 

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


 
 

o ഷവ്ജ് സബ്സിഡി ആന്് റിസര്ട്ജന്് സഷപാര്ട്ട് ഷപയ്സെന്് 

അലലര്ക്ട്ട് ല്ലവലുകളില്ല മാറ്റം കാരണം നിങ്ങളുല്ട ല ാലിസ്ഥലം 

ബാധിക്കല്പ്പട്ടിട്ടുല്ണ്ടങ്കില്, നിങ്ങളുല്ട ലവതനങ്ങള് കവര്ക് 

ല്െയ്യുന്നതില് സഹാെിക്കുന്നതിനും നിങ്ങല്ള ല്താഴിലില് 

നിലനില്ക്കാന് സഹാെിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുല്ട 

ല്താഴിലുടമയ്ക്ക് ലവജ് സബ്സിഡി ആന്് റിസര്ക് ന്് 

സലപ്പാര്ക്ട്ട് ലപയ്ല്മന്റിന് ആവശ്യല്പ്പടാവുന്നതാണ്. 

അതയാവ്ശ്യ സെലവ്ുകള്ക്കുള്ള സഹായം 

നിങ്ങളുല്ട ല ാലി നഷ്ടല്പ്പടുകലൊ നിങ്ങളുല്ട ല്താഴില് മണിക്കൂറുകളില് 

കുറവ് വരികലൊ ല്െയ്തിരിക്കുകൊല്ണങ്കില് െുവല്ട പറെുന്നത് 

ലപാല്ലെുള്ള ല്െലവുകളില് വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കത്തിന് 

സഹാെിക്കാനാവും. 

• ഭക്ഷണം 

• താമസ ല്െലവുകള്, ഉദ്ാഹരണത്തിന് ല്റന്റും ലമാര്ക്ട്ട്ലഗ ും, ലബാര്ക്ഡ്, 

എമര്ക് ന്സി ഹൗസിംഗ്, വീട് മാറല് 

• ഉപകരണങ്ങള് റിപ്പെര്ക് ല്െയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കില് മാറ്റുന്നതിന് 

• അടിെന്തിര ദ്ന്തല് െികിത്സ 

• അടിെന്തിര ല്മഡിക്കല് െികിത്സ 

• വാട്ടര്ക് ടാങ്ക് റീഫില് 

സാപത്തിക പിന്തുണ, ആര്ക്ഹതാ മാനദ്ണ്ഡം, എങ്ങല്ന അലപക്ഷിക്കണം എന്നീ 
കാരയങ്ങള് വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കം ല്വബ്ണ്സറ്റില് കാണാവുന്നതാണ് 

• അല്ലെങ്കില് ഈ നപറില് വര്ക്ക്ക് ആന്് ഇന്കവുമാെി ബന്ധല്പ്പടുക: 

0800 559 009 

• സീനിലെഴ്ച്് 65+ 0800 552 002 അല്ലെങ്കില് +64 4 978 1180  

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

• ബധിരര്ക്, ലകളവിക്കുറവുള്ളവര്ക്, സംസാര ണ്വകലയമുള്ളവര്ക് 

എന്നിവര്ക്ക്ക് ല്ഡഫ് ലിങ്ക് സൗ നയമാെി ഉപലൊഗിക്കാം. ഫാക്സ്0800 

621 621. ല്ടക്സ്റ്സ്റ്റ് 029 286 7170. MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

നിങ്ങള്ക് ഒരു നയൂസിലന്ഡില് സ്ഥിരം താെശ്ികുന്ന വ്യക്തി അസലെങ്കില്  

ലകാവിഡ്-19 മുലമുള്ള കടുത്ത സാപത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന 

അര്ക്ഹതെുള്ള വിലദ്ശ് പൗരൊര്ക്ക്ക് സഹാെം ലഭയമാണ്.  

നിങ്ങള് െുവല്ടപറെുന്നവ ഉള്ല്പ്പല്ടെുള്ള ഒരു താത്ക്കാലിക വിസെില് 

നയൂസിലന്ഡില് ആെിരിക്കുകൊല്ണങ്കില്: 

https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
http://www.studylink.govt.nz/
tel:0800%20621%20621
tel:0800%20621%20621
tel:0292867170
mailto:MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz


 
 

• വിസിറ്റര്ക് വിസകള് 

• സ്റ്റുഡന്് വിസകള് 

• വര്ക്ക്ക് വിസകള് 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് സരര്ക്ശ്ിക്കുക 

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

 
െറ്റ് പിന്തുണ 

 

നിങ്ങല്ള സുരക്ഷിതമാെും ലക്ഷമലത്താടും കാക്കുന്നതില് സഹാെിക്കുന്നതിന് 

ലസവനങ്ങളുല്ട ഒരു ലപ്ശ്ണി ലഭയമാണ്. 

 

സുരക്ഷിതൊയി ഷജാലി സെയ്യുന്നതിസന കുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്രങ്ങള്ക്ക്  
 

വര്ക്ക്ക്ലസഫ് 0800 030 040 അല്ലെങ്കില് +64 4 897 7699 

www.worksafe.govt.nz 
 

ജീവ്നകാര്ട്കുള്ള എംഷലായ്സെന്് ഉപഷേശ്വ്ും പിന്തുണയും  
 

www.employment.govt.nz അല്ലെങ്കില് 0800 20 90 20 അല്ലെങ്കില് +64 9 969 2950ലലക്ക് 
വിളിക്കുക 

 
 

ഹൗസിംഗ് ആന്് സടനന്സി 
 

വാടകക്കാര്ക്ക്കുള്ള ഉപലദ്ശ്ത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും 0800 646 483 

www.hud.govt.nz അല്ലെങ്കില് ഇല്മെില് info@hud.govt.nz   

 

ല്ലവല് 3 അല്ലെങ്കില് 4 ലകാവിഡ്-19 ൊപ്താ വിലക്കുകള് ഉള്ളത് മൂലം 

ഡി്ലേ്ഡ് ആെവരും തങ്ങളുല്ട വീടുകളിലലക്ക് 
മടങ്ങാനാവാത്തവരുമാെ ആളുകള്ക്ക് താല്ക്കാലിക താമസ സൗകരയ 

ലസവനങ്ങള്. 0508 754 163 https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz 

 

അടുത്ത 7 ദ്ിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് നിങ്ങള് താമസത്തിനുള്ള അടിെന്തിര 

ആവശ്യത്തിലാെിരിക്കുകെും മല്റ്റാരിടവും 

ലപാകാനിലൊതിരിക്കുകെുമാല്ണങ്കില് 0800 559 006എന്ന നപറില് വര്ക്ക്ക് 
ആന്് ഇന്കല്ത്ത വിളിക്കുക: തിങ്കള് മുതല് ല്വള്ളി വല്ര രാവില്ല 7 മണി 
മുതല് ണ്വകുലന്നരം 6 മണി വല്ര, ശ്നിൊഴ്ച്ച്ച രാവില്ല 8 മണി മുതല് 

ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വല്ര 

 
 

ഇെിഷരേ ന് 

 

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 സരര്ക്ശ്ിക്കുക അല്ലെങ്കില് ഇമിലപ്ഗഷന് 

ലകാണ്ടാക്സ്റ്ട് ല്സന്ററിലലക്ക് വിളിക്കുക (തിങ്കള് മുതല് ല്വള്ളി വല്ര രാവില്ല 

6 മണി മുതല് രാപ്തി 10 മണി വല്ര നയൂസിലന്ഡ് സമെം) 0508 558 855ലലക്ക് 

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/
tel:0800559006
http://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19


 
 

ലാന്ഡ് ണ്ലനുകളില് നിന്നു മാപ്തം, അല്ലെങ്കില് ഓക്ലാൻഡ് 09 914 4100, 

ല്വലെിംഗ്ടണ് 04 910 9915, അല്ലെങ്കില് വിലദ്ശ്ത്ത് നിന്ന് +64 9 914 4100 

സുരക്ഷിതൊയും ഷക്ഷെൊയും കഴിയുന്നത് 

 

നിങ്ങലളാ മറ്റാല്രങ്കിലുലമാ ഹാനിലെല്ക്കുന്നതിലനാ അല്ലെങ്കില് സവെം 

ഹാനിലെല്പിക്കുന്നതിലനാ ഉള്ള അടിെന്തര അപകടാവസ്ഥെിലാല്ണങ്കില് 

111 എന്ന എമര്ക് ന്സി ണ്ലനിലലക്ക് വിളിക്കുക. 

നിങ്ങള് അടിെന്തരമാെ അപകടാവസ്ഥെില് അലൊതിരിക്കുകെും, എന്നാല് 

കുടുംബ അതിപ്കമത്തിന്ല്റ കാരയത്തില് സഹാെം 

ആവശ്യമാെിരിക്കുകെുമാല്ണങ്കില് നിങ്ങള് ഇനി പറെുന്ന നപരില് 

വിളിക്കാവുന്നതാണ്; 

•  0800 742 584 എന്ന നപറില് ശ്ക്തി ഇന്റര്ക്നാഷണല് ദ്ിവസം 24 

മണിക്കൂറും, ആഴ്ച്ച്ചെില് 7 ദ്ിവസവും   

•  0508 744 633, എന്ന നപറില് 2ണ്ഷന് രാവില്ല 9 മുതല് രാപ്തി 11 വല്ര, 

ആഴ്ച്ച്ചെില് 7 ദ്ിവസം 

നിങ്ങളുല്ട ലമേലെില്ല ലലാക്കല് ലസാഷയല് സലപ്പാര്ക്ട്ട് ലസവനങ്ങള്ക്ക്, 
ഫാമിലി സരവീസ് 211 ല്ഹൽണ്േനിലലക്ക് 0800 211 211 എന്ന നപറില് 

വിളിക്കുക അല്ലെങ്കില് www.familyservices.govt.nz/directory/ സരര്ക്ശ്ിക്കുക 

 

നിങ്ങളുല്ട  ീവിതത്തില് അതിപ്കമവുമാെി ബന്ധല്പ്പട്ട കാരയങ്ങള് നിങ്ങള് 

ലനരിടുലപാള് നിങ്ങള്ക്ക് ഉപലദ്ശ്വും, പിന്തുണെും സുരക്ഷിതമാെ 

താമസവും നല്കാന് വിമന്് ല്റഫയൂ ിന് കഴിെും. 0800 733 843 

 

ദ്ി എല്ഡല് അബയൂ് ല്ഹൽണ്േന് എന്നത് പ്പാെലമറിെ തങ്ങള്ലക്കാ 

തങ്ങളുല്ട അറിവില് ല്പട്ട മറ്റുള്ളവര്ക്ലക്കാ ലനരിടുന്ന അതിപ്കമം 

അനുഭവല്പ്പടുകൊല്ണങ്കില് പ്പാെലമറിെവര്ക്ക്ക് ബന്ധല്പ്പടാനാവുന്ന ഒരു 
സൗ നയ ലസവനമാണ്. 0800 32 668 65 

 

ഉത്കണ്ഠ, ദ്ുരിതം, മാനസിക ലക്ഷമം എന്നിവെില് പിന്തുണയ്ക്ക് വിളിക്കുക 

അല്ലെങ്കില് ല്ടക്സ്റ്സ്റ്റ് ല്െയ്യുക  

സൗ നയമാെി സഹാെം നല്കുന്നതിന് പരിശ്ീലനം ലഭിച്ച വയക്തിലൊടു 
സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദ്ിവസം 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ച്ച്ചെില് 7 ദ്ിവസവും 

 

നിങ്ങള്ക്ക് 0800 111 757 എന്ന നപറില് ഡിപ്പഷന് ല്ഹൽണ്േനുമാെി 
അല്ലെങ്കില് 0800 787 797 എന്ന നപറില് ആല്ക്കലഹാള് പ്ഡഗ് 

ല്ഹൽണ്േനുമാെും ബന്ധല്പ്പടാം. 

tel:0800742584
tel:0508744633
http://www.familyservices.govt.nz/directory/

