
  

 
 
કામચલાઉ વિઝા ધારકો માટે COVID-19 કટોકટી લાભ લબંાવ્યા છે 

• કામચલાઉ વિઝા ધારકો માટે COVID -19 કટોકટી લાભમાાં િધ ુછ મહિનાનો િધારો કરિામાાં આવ્યો 
છે. 

• આ ટ ાંકા સમયનો સપોટટ  28 ફેબ્રઆુરીએ સમાપ્ત થિાનો િતો પરાંત ુઆ િરે્ષ 31 ઑગસ્ટ સધુી 
િધારિામાાં આવ્યો છે. 

• COVID -19 િજુ અમકુ દેશોની મસુાફરીને મયાટહદત રાખીને, કટોકટી લાભમાાં િધારિાનો અથટ સમાજ 

વિકાસ માંત્રાલય કામચલાઉ વિઝા ધરાિતા લોકોન ેમદદ કરિાનુાં ચાલ ુરાખી શકે છે, જેમને સપોટટની 
જરૂર છે, મશુ્કેલીમાા છે અન ેCOVID -19 ને કારણે ઘરે પરત ફરી શકતા નથી. 

• કટોકટી લાભ એિા લોકોના જીિન વનિાટિના મ  ળભ  ત ખચટમાાં મદદ કરી શકે છે જેઓ પોતાને સપોટટ  
કરી શકતા નથી અન ેCOVID-19 ને કારણે ઘરે પરત ફરી શકતા નથી. 

• COVID-19 ચેતિણી સ્તર 1 હઠેળ: લોકોએ તેમના કટોકટી લાભોની ચકુિણી 28 ફેબ્રઆુરીથી િધ ુ

લાંબાિી રાખિા માટે અથિા પ્રથમ િખત અરજી કરિા માટે કામ અન ેઆિક સેિા કેન્દ્રની મલુાકાત 

લેિાની જરૂર છે. તમારા નજીકના સેિા કેન્દ્રને શોધિા, કૃપા કરીને નીચેની લલિંક પર ક્લલક કરો: 
https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-
centre. 

• COVID-19 ચેતિણી સ્તર 2, 3 અથિા 4 હઠેળ:  લોકો તેમની િાલના કટોકટી લાભ ચકુિણીઓનુાં પનુ: 

મ  લયાાંકન કરાિિા અને 28 ફેબ્રઆુરીથી લાંબાિિા માટે અથિા પ્રથમ િખત અરજી કરિા માટે કૉલ-

બકુ કરિા 0800 559 009 પર ફોન કરી શકે છે. 

• જે લોકો કટોકટી લાભ માટે લાયક છે તેઓન ેવિન્દ્ટર એનજી પેમેન્દ્ટ, 1 મે 2021 થી ફેવમલી ટેલસ કે્રહિટ 

અન ેબેસ્ટ સ્ટાટટ  ટેલસ કે્રહિટ પણ મળી શકે છે અન.ે 

• કામચલાઉ વિઝા ધારકો કે જેઓ કટોકટી લાભ મળેિે છે તમેની પાસેથી અપેક્ષા રાખિામાાં આિે છે કે 

શક્ય િોય ત્યારે ઘરે પાછા ફરિા સહિત, પોતાન ેસપોટટ  કરિા માટે કામ અથિા અન્દ્ય રીતોની શોધ 

કરો.  
• સામાજજક વિકાસ માંત્રાલય (એમએસિી) શક્ય િોય ત્યાાં રોજગારની યોગ્ય તકો ધરાિતા લોકોન ે

જોિાિિાનુાં ચાલ ુરાખશે. 
• અરજી કરિામાાં સિાય: 

o તમે કોઈન ેકાયટ ફોમટ અન ેઆિક સેિા કેન્દ્રના સ્ટાફ સહિત, અરજી ફોમટ ભરિામાાં તમારી 
સિાય માટે કિી શકો છો. ખાતરી કરો કે આ વ્યક્લત અરજી ફોમટમાાં સિાયકનુાં વનિેદન પ  ણટ કરે 

છે.  

o સામાજજક વિકાસ માંત્રાલય સાથે કામ કરતી િખતે તમે તમારા િતી કોઈ બીજાને કાયટ કરિા 
પણ પસાંદ કરી શકો છો. આ વ્યક્લતન ેએજન્દ્ટ કિિેામાાં આિ ેછે. તમારા િતી કોઈએ કામ 

કરિા વિશે િધ ુમાહિતી અિીં ઉપલબ્ધ છે: https://www.workandincome.govt.nz/on-a-

benefit/your-rights-and-responsibilities/having-someone-act-on-your-behalf.html  
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o તમે તમારી પોતાની ભાર્ષામાાં કોઈની સાથ ેિાત કરિા વિનાંતી કરી શકો છો. દુભાવર્ષયાઓને 

ફોન પર એપોઇંટમેન્દ્ટ માટેની અથિા ચેતિણી સ્તરની માંજ રી િોય ત્યારે રૂબરૂમાાં ગોઠિણ 

કરી શકાય છે.  દુભાવર્ષયાઓની િધ ુમાહિતી અિીં ઉપલબ્ધ છે: 

https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/language-
lines/index.html  

• COVID-19 કામચલાઉ વિઝા ધારકો માટે કટોકટી લાભ ઉપલબ્ધ છે વિશે કાયટ અન ેઆિક પર િધ ુ

માહિતી િેબસાઇટ પર છે: https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-

holders.html. 

આ સાંદેશનુાં ભાર્ષાાંતર સેિાઓ, આંતહરક બાબતોના વિભાગ દ્વારા ભાર્ષાાંતર કરિામાાં આવ્્ુાં છે અને બહભુાર્ષી 
માહિતી નેટિકટ  દ્વારા શેર કરિામાાં આવ્્ુાં છે. નેટિકટ  પર િધ ુમાહિતી માટે Office of Ethnic Communities 

website પર જાઓ. 
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