
 
 

நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் எனில் ேல்பவறு அரசு துறைகறை 

அறைக்கும்போது ஒரு ம ாைி மேயர்ப்ோைறர பகட்டு மேற்றுக்மகாள்ைலாம். 

 

தனிநபர்களுக்கான ஆதரவு 
 

உணவைப் பபறுதல் 

 

உணவு மேை நீங்கள் வடீ்றை விட்டு மசல்ல முடியவில்றல என்ைால் 

ேின்வருவனவற்றை மசய்ய முடியு ா என்று ோருங்கள்: 

• ஆன்றலன் ஆர்ைர்கள்  ற்றும் உள்ளூர் சூப்ேர் ார்மகட்டுகள்  ற்றும் 

அவர்கைது முன்னுரிற  உதவி பசறவ மூலம் ஏற்ோடுகள்  

• உணறவ எடுத்து வரும் வறகயில் குடும்ேம்  ற்றும் நண்ேர்களுைன் 

ஏற்ோடுகள். 

உணவு பபற நிதி உதைி 
 

ேணி  ற்றும் வரு ானம் மூலம் நீங்கள் உதவி மேைலாம். நீங்கள் ேணி 
 ற்றும் வரு ானத்தின் நைப்பு கிறையண்ைாக இருக்க பவண்டிய அவசியம் 

இல்றல. 

•  0800 559 009 ஐ அறைக்கவும். 

• MyMSD க்கு மசல்லவும் 

அைசர உணவு ததவைகள் 

உங்கள் சூழ்நிறல அவசரம்  ற்றும் உங்களுக்கு அடுத்த 24-48 

 ணிபநரங்களுக்குள் உணவு பதறவமயன்ைால் நீங்கள் ஒரு உள்ளூர் உணவு 

வங்கிறய மதாைர்பு மகாள்ைலாம். 

உணவு வங்கிகை்  ற்றும் பவறு உணவு உதவி பசறவகறை நியூ சிலாந்து 

முழுதும் கண்ைைியுங்கள். 

பணத்திற்கான உதைி 

• ேணி  ற்றும் வரு ானம் வறலத்தைம் வைியாகவும், 0800 559 009 என்ை 

எண்  ற்றும் MyMSD ஆகியவற்ைில் உள்ை மதாைர்பு ற யத்தின் 

வைியாகவும் உதவி கிறைக்கிைது.  

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


 
 

• ேணி  ற்றும் வரு ான பசறவ ற யங்கள் எச்சரிக்றக நிறல 1  ற்றும் 

2 இல் திைந்துள்ைன  ற்றும் எச்சரிக்றக நிறல 3  ற்றும் 4 இல் 

மூடியுள்ைன. 

• எச்சரிக்றக நிறல 3  ற்றும் 4 இன் போது முன்ேதிவுகள் ஒரு 

திட்ை ிட்ை பநரத்தில் மதாறலபேசி வைிபய நைத்தப்ேடும்.  

• எச்சரிக்றக நிறல 1  ற்றும் 2 இன் போது முன்ேதிவுகள் ேணி  ற்றும் 

வரு ான பசறவ ற யங்கைில் நைத்தப்ேடும். 

• ேணி  ற்றும் வரு ானத்திலிருந்து மதாறககள் மதாைர்ந்து 

வைங்கப்ேடும். 

• உங்கறை தனிற ப்ேடுத்திக்மகாள்ை பகட்டுக்மகாண்டு உங்கைால் 

வடீ்டிலிருந்தவாறு பவறல மசய்ய முடியவில்றல என்ைால் 

உங்கறைப் ேணிய ர்த்தியவருைன்பேசுங்கள். உங்கள் ஊதியத்றத 

வைங்க அவர்கைால் ஒரு மதாறகக்கு விண்ணப்ேிக்க முடியும். 

• ேணி  ற்றும் வரு ான வறலத்தைம் என்ன வறக மதாறக 

கிறைக்கப்மேறுகிைது என்ேறத சுருக்க ாக காட்டுகிைது.  இந்த 

மதாறககள் சுய-பவறல ோர்க்கும்  க்களுக்கும் கிறைக்கப்மேறுகிைது. 

o குறுகிய-கால ைராவைபதாவக 

உங்கள் COVID பசாதறன முடிவுகளுக்காக நீங்கள் 

காத்திருக்றகயில் உங்கைால் வடீ்டிலிருந்து பவறல மசய்ய 

இயலா ல் போனால் உங்களுக்கு இன்னமும் ஊதியம் 

வைங்கப்ேடுவறத உறுதிேடுத்த உங்கறைப் ேணிய ர்த்தியவர் 

ஒரு ஒற்றை $350 மதாறகக்கு விண்ணப்ேிக்கலாம். இந்த 

மதாறககள் சுய-பவறல ோர்க்கும்  க்களுக்கும் 

கிறைக்கப்மேறுகிைது. 

o ைிடுப்பு ஆதரவு திட்டம் 

சுய-தனிற ப்ேடுத்தலின் போது உங்கைால் வடீ்டிலிருந்தவாறு 

பவறல மசய்ய இயலவில்றல என்ைால் உங்கறைப் 

ேணிய ர்த்தியவர் விடுப்பு ஆதரவு திட்ைத்திற்கு 

விண்ணப்ேிக்கலாம். இதுமவாரு ஒட்டும ாத்த மதாறகயாகவும், 

இரண்டு வாரங்களுக்கு உதவும் வறகயிலும் 

ேணிய ர்த்தியவர்களுக்கு ேட்டுவாைா மசய்யப்ேடுகிைது. ஒரு 

வாரத்தில் 20  ணிபநரங்கள் அல்லது அதற்கு ப லான  ணி 
பநரங்க பவறல மசய்யும் ஒவ்மவாரு ஊைியருக்கும் $585.80 

என்ைைவிலும் ஒரு வாரத்தில் 20  ணிபநரங்களுக்கு குறைவாக 

உறைக்கும் ஒரு ஊைியருக்கு $350 என்ைைவிலும் 

வைங்கப்ேடுகிைது. \ 

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


 
 

o ஊதிய ைானியம் ைற்றும் ைீட்சி ஆதரவு பதாவக 

 உங்கள் ேணியிைம் எச்சரிக்றக நிறல  ாற்ைங்கைால் 

ோதிக்கப்ேட்டிருக்கிைது என்ைால் உங்கறைப் ேணிய ர்த்தியவர் 

உங்கள் ஊதிய ோதுகாப்ேிற்கும் உங்கள் பவறலறய 

ோதுகாக்கவும் ஊதிய  ானியம்  ற்றும்  ீட்சி ஆதரவு 

மதாறகக்கு விண்ணப்ேிக்கலாம். 

அத்தியாைசிய பசலவுகளுக்கு உதைி 

நீங்கள் ேணியிைந்து விட்ைாபலா பவறல பநரங்கள் 

குறைக்கப்ேட்டுவிட்ைாபலா ேணி  ற்றும் வரு ானம் ேின்வரும் அவசர 

மசலவுகளுக்காக உதவி வைங்கலாம்: 

• உணவு 

• குடியிருப்பு மசலவுகள், உதாரண ாக வடீ்டு வாைறக அல்லது 

அை ானம், உணவு, அவசரகால வடீ்டு வசதி, வடீு  ாற்ைம் 

• ேழுது ோர்ப்புகள் அல்லது வடீ்டு சாதனங்கள்  ாற்ைம் 

• அவசரகால ேல் சிகிச்றச 

• அவசரகால  ருத்துவ சிகிச்றச 

• தண்ணரீ் மதாட்டி நிரப்புதல். 

நிதி ஆதரவு, தகுதி நிேந்தறனகள்  ற்றும் வடீ்டிலிருந்தவாறு பவறல 

வறலதைத்தில் எவ்வாறு விண்ணப்ேம் மசய்வது  

• அல்லது வடீ்டிலிருந்தவாறு பவறலறய 0800 559 009 ஐ மதாைர்பு 

மகாள்ளுங்கள் 

• மூத்த குடி க்கள்: 65+ 0800 552 002 அல்லது +64 4 978 1180 

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

• காதுபகைாதவர்கள், பகட்கும் திைன் ேழுதுற்ைவர்கள்  ற்றும் பேசும் 

திைன் ேழுதுற்ை  க்கள் Deaf Link இறணப்றே கட்ைண ில்லா ல் 

ேயன்ேடுத்தலாம். பதாவலநகல்0800 621 621. குறுஞ்மசய்தி 029 286 

7170. MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

நீங்கள் ஒரு நியூசிலாந்தின் நிரந்தர ைசிப்பாளர் அல்ல என்றால் 

COVID-19 ஆல் தீவிர நிதி மநருக்கடிறய சந்தித்து வரும் தகுதி வாய்ந்த அயல் 

பதசத்தவர்கள் உதவி கிறைக்கிைது.  

நீங்கள் நியூசிலாந்தில் ேின்வருவன உட்ேை ஒரு தற்காலிக விசாவில் 

இருந்தால்:  

• ோர்றவயாைர் விசாக்கள் 

•  ாணவர் விசாக்கள் 

• ேணி விசாக்கள் 

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:0292867170
tel:0292867170
mailto:MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz


 
 

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

கண்ைைியுங்கள் 

 
ைற்ற ஆதரவு 

 

உங்கறை ோதுகாப்ோகவும் நல ாகவும் றவத்திருக்க ேல்பவறு பசறவகள் 

கிறைக்கப்மேறுகின்ைன. 

 

பாதுகாப்பாக தைவல பசய்ைது எப்படி என்ற தகைலுக்கு  

 

WorkSafe (வர்க்பேஃப்) 0800 030 040 அல்லது +64 4 897 7699 

www.worksafe.govt.nz 
 

தைவலைாய்ப்பு ஆதலாசவன ைற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவு  

 

www.employment.govt.nz அல்லது ப ாதிரம் 0800 20 90 20 அல்லது +64 9 969 2950 

 
 

ைடீ்டு ைசதி ைற்றும் ைாடவக குடியிருப்பு 

 

குடித்தனக்காரர்களுக்கான ஆபலாசறன  ற்றும் ஆதரவு 0800 646 483 

www.hud.govt.nz அல்லது  ின்னஞ்சல் info@hud.govt.nz   

 

நிறல 3 அல்லது 4 COVID-19 ேயண கட்டுப்ோடுகைால் இைம்மேயர்ந்த  ற்று ் 

தங்கள் வடீ்டிற்கு திரும்ே முடியாத  க்களுக்கான தற்காலிக குடித்தன 

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

 

உங்களுக்கு அடுத்த 7 நாட்களுக்குள் அவசர ாக குடியிருப்பு பதறவப்ேட்ைால் 

 ற்றும் தங்குவதற்கு பவமைந்த இைவசதியும் இல்றலமயன்ைால் ேணி 
 ற்றும் வரு ானத்றத 0800 559 006: இல் அறைக்கவும்: திங்கள்-மவள்ைி, 
காறல 7 முதல்  ாறல 6, சனி, காறல 8 முதல்  தியம் 1. 

 
 

குடிதயற்றம் 

 

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 க்கு வருறக தாருங்கள் அல்லது 

குடிபயற்ை மதாைர்பு ற யத்றத 0508 558 855 என்ை எண்ணில் 

பலண்ட்றலன்கள் மூலம்  ட்டுப  அறையுங்கள் (காறல 6 – இரவு 10, திங்கள் 

– மவள்ைி (NZST), அல்லது ஆக்லாந்து 09 914 4100, மவலிங்ைன் 04 910 9915, 

அல்லது மவைிநாடுகைிலிருந்து +64 9 914 4100 

பாதுகாப்பாகவும் நலமுடனும் தங்கியிருத்தல் 

 

நீங்கபைா பவறு எவபரா தீங்கிறைக்கப்ேடும் அல்லது தங்கறைத் தாங்கபை 

தீங்கிறைத்துக் மகாள்ளும் உைனடி அோயத்தில் இருந்தால் அவசரகால எண் 

111 ஐ அறையுங்கள் 

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


 
 

நீங்கள் உைனடி ஆேத்தில் இல்லா ல் ஆனால் குடும்ே வன்முறைக்கு உதவி 
பதறவப்ேட்ைால் நீங்கள் ேின்வரும் ற யத்றத அறைக்கலாம்: 

• சக்தி இண்மைர்பநஷனறல 0800 742 584 என்ை எண்ணில் ஒரு நாைில் 24 

 ணிபநரமும், ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்கைிலும் மதாைர்பு மகாள்ைலாம்.   

• 2றஷன் ஐ 0508 744 633, என்ை எண்ணில் காறல 9 முதல் இரவு 11 வறர, 

ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்கைிலும் 

உங்கள் ேகுதியின் உள்ளூர் சமூக ஆதரவு பசறவகளுக்கு குடும்ே பசறவகள் 

211 மெல்ப்றலன் 0800 211 211 ஐ அறையுங்கள் அல்லது 

www.familyservices.govt.nz/directory/ என்ை வறலதைத்திற்கு வருறக தாருங்கள். 

 

உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் வன்முறைறய எதிர் மகாண்ைால் மேண்கள் 

புகலிைம் உங்களுக்கு ஆபலாசறன, ஆதரவு  ற்றும் ோதுகாப்ோன 

குடியிருப்றே வைங்கலாம்.0800 733 843 

 

முதிபயார் துஷ்ேிரபயாகம் மெல்ப்றலன் என்ேது ஒரு இலவச பசறவ. 

முதிபயார்கள் தாங்கபைா அல்லது அவர்களுக்கு மதரிந்பதா யாபரனும் 

துஷ்ேிரபயாகத்திற்கு ஆைானால் இறத அறைக்கலாம்.0800 32 668 65 

 

 னகலக்கம்,  ன அழுத்தம் அல்லது  ன நலம் போன்ை ேிரச்சிறனகளுக்கு 

உதவி பதறவப்ேட்ைால் அறைக்கவும் அல்லது குறுஞ்மசய்தி அனுப்ேவும்  

உதவி மசய்வதற்கு ேயிற்சி மேற்ை ஒருவரிைம் இலவச ாக, ஒரு நாைில் 24 

 ணி பநரமும், ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்கைிலும் பேசுவதற்கு 1737  

 

நீங்கள்  னச்பசார்வு மெல்ப்றலன் எண் 0800 111 757 அல்லது  து 

போறத ருந்து மெல்ப்றலன் எண் 0800 787 797 ஐ மதாைர்பு மகாள்ைலாம். 

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

