
 
 

यदि तपाईं अगं्रेजी बोल्नहुुन्न भने, धेरैजसो सरकारी विभागहरूलाई फोन गिाा तपाईं एउटा िोभाष ेमााँग्न 

सक्नहुुन्छ। 
 

व्यक्तिहरुको लागि सहयोि 
 

खाना प्राप्ि िने 

 

यदि तपाईं खाना प्राप्त गनाको लागग आफ्नो घर छोड्न सक्नहुुन्न। यदि तपाईं गना सक्नहुुन्छ भने हेनुाहोसः 

• स्थानीय सपुरमाकेटहरू र उनीहरूको प्राथममकता सहयोग सेिा माफा त अनलाइन आिेशहरू र 
व्यिस्थाहरु। 

• पररिार र साथीहरूसाँग खाना उठाउनको लागग प्रबन्धहरु। 

खाना प्राप्ि िननको लागि आगथनक सहयोि 

 

तपाईं िका  एण्ड इनकम (काम तथा आय विभाग) माफा त मद्ित प्राप्त गना सक्षम हुन सक्नहुुन्छ। तपाईं एक 

अिस्स्थत िका  एण्ड इनकम ग्राहक हुन ुआिश्यक छैन। 

•  0800 559 009 मा फोन  गनुाहोस।् 
• MyMSD मा जानहूोस।् 

ित्काल खानाको आवश्यकिा 

यदि तपाईंको अिस्था तत्काल छ र तपाईंलाई आगामी 24 िेखख 48 घण्टामभत्र खाद्यान्न चादहएमा तपाईंल े

स्थानीय खाद्य बैंकलाई सम्पका  गना सक्नहुुन्छ। 

न्यजुील्याण्ड भरर फूड बैंक र अन्य खाद्य सहयोग सेिाहरू खोज्नहुोस ्

पसैाको सहयोि 

• सहयोग िका  एण्ड इनकम िेबसाइट, 0800 559 009 मा सम्पका  केन्र र MyMSD माफा त उपलब्ध 

छ।  

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


 
 

• िका  एण्ड इनकम सेिा केन्रहरू सतका  स्तर 1 र 2 मा खलु्ला हुन्छन ्र सतका  स्तर 3 र 4 मा बन्ि 

हुन्छन।् 
• सतका  स्तर 3 र 4 को अिगधमा भेटघाट योजनाबद्ध समयमा फोनमा हुनेछन।्  
• सतका  स्तर 1 र 2 को समयमा भेटघाट िका  एण्ड इनकम सिेा केन्रहरूमा हुनेछन।् 
• िका  एण्ड इनकम बाट ननयममत भकु्तानीहरू सामान्य रूपमा जारी रहनेछन।् 
• यदि तपाईंलाई स्ियं-अलग हुन भननएमा र घरबाट काम गना नसक्न ेभएमा, आफ्नो रोजगारिातासाँग 

कुरा गनुाहोस।् नतनीहरूल ेतपाईंको तलब भकु्तानी जारी राख्न सहयोग जारी राख्नको लागग भकु्तानीको 
लागग आिेिन दिन सक्नेछन।्  

• िका  एण्ड इनकम िेबसाइट ले कस्तो भकु्तानी उपलब्ध छ भनेर रूपरेखा बनाउाँछ।  यी भकु्तानीहरू 

स्ि-रोजगार भएका व्यस्क्तहरूका लागग पनन उपलब्ध छन।् 

o छोटो-अवगिको अनपुक्थथति भतुिानी 
 यदि तपाईं आफ्नो COVID जााँचको ननतजा पखखारहाँिा घरबाट काम गना नसक्ने भएमा, 
तपाईंको रोजगारिाताल ेतपाईंल ेअझ ैभकु्तानी प्राप्त गनुाहुन्छ भनेर सनुनस्श्चत गनाका लागग 

एकमषु्ठ $350 भकु्तानीको लागग आिेिन दिन सक्नहुुछ। यो भकु्तानी स्ि-रोजगार भएका 
व्यस्क्तहरूका लागि पनन उपलब्ध छ। 

o बिदा सहयोि योजना 
 यदि तपाईं स्ियं-आइसोलेसनमा रहाँिा घरबाट काम गना नसक्न ेभएमा तपाईंको 
रोजगारिाताल ेबबिा सहयोग योजनाको लागग आिेिन दिन सक्छ। यो रोजगारिातालाई 

एकमषु्ठ रकमको रूपमा भकु्तान गररन्छ र एक हप्तामा 20 घण्टा िा सो भन्िा बढी काम 

गने प्रत्येक कमाचारीको लागग $585.80 को िरलेर प्रनत हप्ता 20 घण्टा भन्िा कम काम गने 

प्रत्येक कमाचारीको लागग $350 कभर गछा। \ 

o ज्याला अनदुान िथा पनुरुत्थान सहयोि भतुिानी 
 यदि तपाईंको कायास्थल सतका  स्तरमा पररितानको कारणल ेप्रभावित भएमा, तपाईको 
रोजगारिाताल ेतपाईंको ज्याला कभर गनाको लागग सहयोग गना र तपाईंलाई काममा 
राखखरहनको लागग सहयोग गनाको लागग ज्याला अनिुान तथा पनुरुत्थान सहयोग 

भकु्तानीको लागग आिेिन गना सक्छन।् 

अत्यावश्यक लाििहरुको लागि सहयोि 

यदि तपाईंल ेआफ्नो रोजगार गमुाउनभुएमा िाकामको समय घटाइएमाघटाइएकि िका  एण्ड इनकम ले ननम्न 

जरुरी लागतहरूको लागग सहयोग गना सक्छ : 

• खाना 

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


 
 

• आिास लागतहरू, उिाहरणको लागग बहाल िा गधतो, बोडा, आपतकालीन आिास, घर सने 

• ममातहरु िा उपकरणहरू फेने 

• आपतकालीन िााँतको उपचार 
• आपतकालीन गचककत्सा उपचार 
• पानी टयााँङ्कीको पनुः भरपाई 

आगथाक सहयोग, योग्यताको मापिण्ड र आम्िानीमा काम िेबसाइट कसरी लाग ूहुन्छ 

• िा िका  एण्ड इनकम  लाई ननम्नमा सम्पका  गनुाहोस ्: 0800 559 009 

• 65+ का िररष्ठ नागररकहरू  0800 552 002 िा +64 4 978 1180 

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

• बदहरा, श्रिण शस्क्त गमुाएकाहरू, र आिाज गमुाएका व्यस्क्तहरुल ेबदहरा मलन्क ननःशलु्क प्रयोग गना 
सक्छन।् फ्यातस0800 621 621. टेक्स्ट गनुाहोस ्029 286 7170. 

MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

यदद िपाईं न्यकू्जल्याण्डको थथायी तनवासी नहुनभुएमा 

COVID-19 को कारणल ेआगथाक कदठनाई भोगगरहेका योग्य वििेशी नागररकहरु को लागग उपलब्ध छ। 

 

यदि तपाईं ननम्न सदहत अस्थायी मभसामा न्यसू्जल्याण्डमा हुनहुुन्छ भने : 

• भ्रमणकताा मभसाहरू 

• विद्याथी मभसाहरू 

• रोजगार मभसाहरू 

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

 
अन्य सहायिा 
 

तपाईंलाई सरुक्षक्षत र स्िास््य राख्नको लागग सहयोग गना सिेाहरूको िायरा उपलब्ध छन।् 
 

सरुक्षिि काम िने िारेमा जानकारीको लागि  

 

िका सेफ 0800 030 040 िा +64 4 897 7699 

www.worksafe.govt.nz 
 

कमनचारीहरुको लागि रोजिार सल्लाह र सहयोि   

 

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/


 
 

www.employment.govt.nz िा 0800 20 90 20 िा +64 9 969 2950 मा घण्टी बजाउनहुोस।् 
 
 

आवास र िहाल 

 

बहालिालाहरुका लागी सल्लाह तथा सहायता दिनहुोस ्0800 646 483 www.hud.govt.nz िा 
info@hud.govt.nz मा ईमले गनुाहोस।्   
 

माननसहरुका लागग अस्थायी आिास सेिाहरू स्तर 3 िा 4 COVID-19 यात्रा प्रनतबन्धहरूका कारण 

विस्थावपत भएका छन ्र उनीहरूको घर फका न असमथा छन।् 0508 754 163 

https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz 
 

यदि तपाईं आगामी 7 दिन मभत्र आिासको अत्यन्त आिश्यकतामा हुनहुुन्छ र कत ैबस्नको लागग ठाउाँ  
नभएमा, िका  एण्ड इनकम लाई 0800 559 006 मा फोन गनुाहोस ्: सोमबार िेखख शकु्रबार, बबहान 7 बजे 
िेखख बेलकुा 6 बजे सम्म, शननबार, बबहान 8 बजे िेखख दिउाँसो 1 बज ेसम्म। 
 
 

अध्यािमन 

 

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 मा जानहुोस ्िा अध्यागमन सम्पका  केन्रलाई (बबहान 6 

बज ेिेखख राती 10 बज ेसम्म, सोमबार िेखख शकु्रबार (NZST) ल्याण्डलाइनहरुबाट मात्र 0508 558 855 मा 
िा अकल्याण्डमा 09 914 4100, िेमलगंटनमा 04 910 9915 िा समरुपाररबाट 04 910 9915 मा फोन 

गनुाहोस।् 
सरुक्षिि िथा थवाथ्य रहने 

 

यदि तपाईं िा अरू कसलैाई हानी हुने िा आफैलाई हानी पयुााउने तत्काल खतरा भएमा, 111 आपतकालीन 

लाइनमा फोन गनुाहोस।् 

यदि तपाईं तत्काल खतरामा हुनहुुन्न तर पाररिाररक दहसंामा सहयोग चादहएमाननम्नमा फोन गना सक्नहुुन्छ 

: 

•  0800 742 584 मा शस्क्त इन्टरनेशनललाई दिनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 दिन  

•  0508 744 633, मा 2शाइनलाई, बबहान 9 बज ेिेखख रातको 11 बज ेसम्म, हप्ताको 7 दिन। 

तपाईंको क्षते्रमा स्थानीय सामास्जक सहयोग सेिाहरुको लागग फ्याममली समभासेसलाई 211 हेल्पलाइन 0800 

211 211 मा फोन गनुाहोस ्िा www.familyservices.govt.nz/directory/ मा जानहुोस।् 
 

िोमेन्स रेफ्यजुीले तपाईंलाई आफ्नो जीिनमा दहसंाको सामना गरररहाँिा सझुाि, सहयोग र सरुक्षक्षत आिास 

दिन सक्छ। 0800 733 843 

 

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


 
 

एल्डर एब्यजु हेल्पलाइन एक ननःशलु्क सेिा हो जसमा िदृ्ध माननसहरूल ेिा उनीहरूल ेगचनेका कसलै ेिदृ्ध 

प्रनत िवु्यािहार भोगगरहेको भएमा उनीहरूल ेसम्पका  गना सक्छन।् 0800 32 668 65 

 

गचन्ता, पीडा िा मानमसक ससु्िास््यको लागग सहयोग चादहएमा फोन िा टेक्स्ट गनुाहोस ् 

नन:शलु्क मद्ित गना तामलम प्राप्त कससैाँग कुरा गना सहयोगको लागग 1737, दिनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 

दिन। 
 

तपाईं डडपे्रसन हेल्पलाइन 0800 111 757 मा िा अल्कोहल ड्रग हेल्पलाइन 0800 787 797 मा पनन सम्पका  
गना सक्नहुुन्छ। 


