
  

 
 

ة المؤقتة أثناء جانحة  تمد�د   COVID-19اإلعانة الطارئة لحام�ي التأش�ي
ة المؤقتة أثناء جانحة  • ة اإلعانة الطارئة لحام�ي التأش�ي  إ� ستة أشهر إضاف�ة.  COVID-19لقد تم تمد�د ف�ت
ي  •

اير ول�ن تم  28كان المقرر أن تنت�ي مدة هذا الدعم القص�ي األجل �ف  أغسطس من هذا العام.  31تمد�دها إ� ف�ب
ي أن وزارة  COVID-19نظرا� بأن جانحة  • ة اإلعانة الطارئة �عئف ال تزال تتسبب بتقي�د السفر إ� بلدان معينة، فإن تمد�د ف�ت

ة المؤقتة ممن �حتاجون إ� الدعم، والذين  ي مساعدة األشخاص حام�ي التأش�ي
التنم�ة االجتماع�ة �مكنها االستمرار �ف

 . COVID-19يواجهون صع��ات وال �مكنهم العودة إ� د�ارهم �سبب جانحة 
ي تكال�ف المع�شة األساس�ة لألشخاص الذين ال �ستط�عون إعالة أنفسهم وال �مكنهم العودة  •

قد �ساعد اإلعانة الطارئة �ف
 . COVID-19إ� د�ارهم �سبب 

دائرة العمل والدخل ليتم تمد�د مدفوعات اإلعانة  �حتاج األشخاص إ� ز�ارة مركز خدمات : 1خالل مستوى اإلنذار  •
اير أو التقدم بطلب للحصول ع� هذە اإلعانة ألول مرة. ولغرض  28الطارئة الخاصة بهم إ� ما بعد   أقرب ع� العثور ف�ب

:  الرابط ع� الضغط ير�ب  خدمات، مركز  and-work-https://www.workandincome.govt.nz/about- التا�ي
centre-service-a-us/find-income/contact . 

لحجز مكالمة إلعادة  009 559 0800�مكن لألشخاص االتصال ع� الرقم  : 4و  3و  2خالل مست��ات اإلنذار  •
اير أو التقدم بطلب للحصول  28تقي�م مدفوعات اإلعانة الطارئة الحال�ة الخاصة بهم وتمد�دها إ� ما بعد  ف�ب

 ع� هذە اإلعانة ألول مرة. 
•  

�
ف للحصول ع� اإلعانة الطارئة أن �حصلوا أ�ضا �ب�ة لأل�ة (و�مكن لألشخاص المؤهلني  Family Tax ع� المعونة ال�ف

Credit) ب�ة ألفضل بدا�ة� ، أن �حصلوا ع� 2021مايو  1)، واعتبارا من Best Start Tax Credit) والمعونة ال�ف
 دفعات إعانة التدفئة الشت��ة. 

ات المؤقتة الذين يتلقون اإلعانة الطارئة أن يبحثوا عن عمل • أو طرق أخرى لدعم أنفسهم،  من المتوقع من حام�ي التأش�ي
ي ذلك العودة إ� د�ارهم مئت أمكن. 

 بما �ف
 ) ر�ط األشخاص مع فرص الوظائف المؤقتة المناسبة، حيثما أمكن ذلك. MSDستواصل وزارة التنم�ة االجتماع�ة ( •
ي التقد�م:  •

 المساعدة �ف
o ي ذلك الم

ي إ�مال استمارة الطلب، بما �ف
ف لدى مركز خدمات �مكنك أن تطلب من شخص ما مساعدتك �ف وظفني

ي استمارة الطلب. 
 دائرة العمل والدخل. تأ�د من أن �كمل هذا الشخص ب�ان المساعد �ف

o  مكنك أ�ضا اخت�ار شخص آخر �عمل بالن�ابة عنك عند التعامل مع وزارة التنم�ة االجتماع�ة. �د� هذا�
الشخص "وك�ل". م��د من المعلومات حول اخت�ار شخص آخر �عمل بالن�ابة عنك متاحة هنا: 

-and-rights-benefit/your-a-https://www.workandincome.govt.nz/on
behalf.html-your-on-act-someone-responsibilities/having  

o ف ع�ب الهاتف ف الفور�ني جمني ، أو مع �مكنك طلب التحدث إ� شخص ما بلغتك. �مكن ترت�ب موعد مع الم�ت
ف  ف الفور�ني جمني  لوجه عندما �سمح مست��ات اإلنذار بذلك.  م��د من المعلومات حول الم�ت

�
أحدهم وجها

income/contact-and-work-outhttps://www.workandincome.govt.nz/ab-متاحة هنا: 
lines/index.html-us/language  

ات المؤقتة أثناء جانحة  • ع� الموقع  COVID-19هناك الم��د من المعلومات حول اإلعانة الطارئة لحام�ي التأش�ي
ي لدائرة العمل والدخل: 

وئف temporary-https://www.workandincome.govt.nz/covid/19-اإلل��ت
holders.html-visa . 

جمة التابع لوزارة الشؤون الداخل�ة، و�التعاون مع شبكة معلومات اللغات  وقد ترجمت هذە الرسالة لدى قسم خدمات ال�ت
ي لمكتب الالمتعددة. لم��د من المعلومات حول الشبكة قم ب��ارة: 

وئف  . العرق�ة جال�اتالموقع اإلل��ت
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