
  

 
 

താത്ക്കാലിക വിസാ ഉടമകള്ക്കുള്ള കകാവിഡ്-19 അടിയന്തിര ആനുകൂലയം 

ദീര്ഘിപ്പിച്ചിരികുന്നു 

• താത്ക്കാലിക വിസാ ഉടമകള്ക്കുള്ള  കകാവിഡ്-19 അടിയന്തിര 

ആനുകൂലയം വീണ്ും ഒരു ആറ് മാസകേക് കൂടി ദീര്ഘിപ്പിച്ചിരികുന്നു 

• ഈ ഹ്രസവ-കാല പിന്തുണ ഫെഹ്രുവരി 28ന് 

അവസാനികകണ്തായിരുന്നു, എന്നാല് ഈ വര്ഷം ഓഗസ്റ്റ് 31 വഫര 

ദീര്ഘിപ്പിച്ചിരികയാണ്. 

• കകാവിഡ്-19 ഇകപ്പാഴും ചില രാജ്യങ്ങളികലകുള്ള യാഹ്ത 

പരിമിതഫപ്പടുേിയിരികുന്നതിനാല് അടിയന്തിര ആനുകൂലയം 

ദീര്ഘിപ്പികുക എന്നതിഫെ അര്ഥം, കകാവിഡ്-19 മൂലം 

ഹ്പയാസേിലായിരികുകയും നാട്ടികലക് മടങ്ങാന് 

സാധികാതിരികുകയും, പിന്തുണ ആവശ്യമായിരികുകയും ഫചയ്യുന്ന 

താത്ക്കാലിക വിസാ ഉടമകഫള സരായികുന്നത്ക് മിനിസ്ടഹ്ടി ഓഫ് 

കസാഷയല് ഡവലപ്ഫമെിന് തുടരാനാവും എന്നാണ്.  

• അടിയന്തിര ആനുകൂലയം തങ്ങഫള സവയം പിന്തുണയ്ക്കാന് 

സാധികാേവരും കകാവിഡ്-19 മൂലം നാട്ടികലക് 
മടങ്ങാനാവേവരുമായ ആളുകഫള അടിസ്ഥാന ജ്ീവിത ഫചലവുകള്ക് 

നല്കി സരായികും. 

• കകാവിഡ്-19 അകലര്ട്ട് ലലവല് 1: ആളുകള്ക് തങ്ങളുഫട അടിയന്തിര 

ആനുകൂലയ കപയ്ക്ഫമന്റുകള്ക് ഫെഹ്രുവരി 28-നു കശ്ഷവും 

ദീര്ഘിപ്പിച്ചുകിട്ടുന്നതിന് അഫലെങ്കില് ആദയമായി അകപക്ഷികുന്നതിന് 

ഒരു വര്ക് ആന്റ് ഇന്കം സരവീസ്ട ഫസന്റര് സന്ദര്ശ്ികകണ്ത്ക് 

ആവശ്യമാണ്. താങ്കളുഫട ഏറ്റവും അടുേുള്ള സരവീസ്ട ഫസന്റര് 

കഫണ്േുന്നതിന്, ദയവായി ചുവഫടയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക് ഫചയ്യുക: 

https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-

centre. 

• കകാവിഡ്-19 അകലര്ട്ട് ലലവല് 2, 3 അലലെങ്കില് 4നു കീഴില്:   ആളുകള്ക് 

തങ്ങളുഫട അടിയന്തിര ആനുകൂലയ കപയ്ക്ഫമന്റുകള്ക് വീണ്ും 

വിലയിരുേഫപ്പടുന്നതിനും ഫെഹ്രുവരി 28 നു കശ്ഷവും 

ദീര്ഘിപ്പിച്ചുകിട്ടുന്നതിനും അഫലെങ്കില് ആദയമായി അകപക്ഷികുന്നതിന് 

ഒരു കകാള്ക്-രാക് രുക് ഫചയ്യുന്നതിനായി 0800 559 009 എന്ന 

നമ്പറികലക് വിളികകണ്താണ്. 

• അടിയന്തിര ആനുകൂലയേിന് അര്രത കനടുന്നവര്ക് ൊമിലി ടാക്സസ്ട 

ഫഹ്കഡിറ്റ്, ഫരസ്റ്റ് സ്റ്റാര്ട്ട് ടാക്സസ്ട ഫഹ്കഡിറ്റ് എന്നിവയും 2021 കമയ്ക് 1 മുതല് 

വിന്റര് എനര്ജ്ി കപയ്ക്ഫമന്റും കൂടി ലഭികുന്നതാണ്. 
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• അടിയന്തിര ആനുകൂലയം സവീകരികുന്ന താത്ക്കാലിക വിസാ ഉമടകള്ക് 

സാദ്ധ്യമാകുകമ്പാള്ക് നാട്ടികലക് മടങ്ങുന്നത്ക് ഉള്പ്ഫപ്പഫട തങ്ങഫള സവയം 

പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി, കജ്ാലി അഫലെങ്കില് മറ്റു മാര്ഗങ്ങള്ക് 

കതടണഫമന്ന് ഹ്പതീക്ഷികഫപ്പടുന്നു.  

• മിനിസ്ടഹ്ടി ഓഫ് കസാഷയല് ഡവലപ്ഫമന്റ് (എം.എസ്ട.ഡി.) ആളുകഫള 

സാദ്ധ്യതയുള്ളിടഫേലൊം അനുകയാജ്യമായ താത്ക്കാലിക 

ഫതാഴിലവസരങ്ങളുമായി രന്ധഫപ്പടുേുന്നത്ക് തുടരും. 

• അകപക്ഷികുന്നതില് സരായം: 

o അകപക്ഷാ കൊം പൂരിപ്പികുന്നതിന് വര്ക് ആന്റ് ഇന്കം 

സരവീസ്ട ഫസന്ററിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉള്പ്ഫപ്പഫട ആരുഫടയും സരായം 

താങ്കള്പ്ക് ആവശ്യഫപ്പടാവുന്നതാണ്. ഈ വയക്തി അകപക്ഷാ 

കൊമിലുള്ള ഫരല്കപഴ്സസ്ട കസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ് പൂര്േിയാകുന്നുണ്് 
എന്ന് ഉറപ്പാകുക.  

o മിനിസ്ടഹ്ടി ഓഫ് കസാഷയല് ഡവലപ്ഫമന്റുമായി ഇടഫപടുന്നതിന് 

താങ്കള്പ്കു കവണ്ി ഹ്പവര്േികാന് മറ്റാഫരഫയങ്കിലും താങ്കള്പ്ക് 
ഫതരഫെടുകാനും സാധികും. ഈ വയക്തിഫയ ഏജ്ന്റ് എന്നാണ് 

വിളികുന്നത്ക്. താങ്കള്പ്കു കവണ്ി ഹ്പവര്േികാന് 

മറ്റാഫരഫയങ്കിലും ഏര്ഫപ്പടുേുന്നതിഫന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് 

വിവരങ്ങള്ക് ഇവിഫട ലഭയമാണ്: https://www.workandincome.govt.nz/on-a-

benefit/your-rights-and-responsibilities/having-someone-act-on-your-behalf.html  

o താങ്കളുഫട സവന്തം ഭാഷയില് സംസാരികാനാവുന്ന ഒരു 
വയക്തികായി താങ്കള്പ്ക് അകപക്ഷികാം. 

അകപ്പായിഫെന്റുകള്പ്കായി കൊണിലൂഫടകയാ അഫലെങ്കില് 

അകലര്ട്ട് ഫലവലുകള്ക് അനുവദികുകമ്പാള്ക് കനരികട്ടാ ദവിഭാഷികഫള 

ഹ്കമീകരികാനാവും.  ദവിഭാഷികഫള കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് 

വിവരങ്ങള്ക് ഇവിഫട ലഭയമാണ്: 

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

lines/index.html  

• താത്ക്കാലിക വിസാ ഉടമകള്പ്കുള്ള കകാവിഡ്-19 അടിയന്തിര 

ആനുകൂലയഫേ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക് വര്ക് ആന്റ് 

ഇന്കം ഫവബ്സസറ്റില് ലഭയമാണ്: https://www.workandincome.govt.nz/covid-

19/temporary-visa-holders.html. 

ഈ സകന്ദശ്ം ഹ്ടാന്കേഷന് സരവീസസ്ട, ഡിപാര്ട്ട്ഫമന്റ് ഓഫ് ഇന്കറണല് 

അെകയഴ്സസ്ട പരിഭാഷഫപ്പടുേിയിട്ടുള്ളതും, മള്പ്ട്ടിലിംഗവല് ഇന്െര്കമഷന് 

ഫനറ്റവര്ക് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഫനറ്റവര്കിഫന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് 

വിവരങ്ങള്പ്ക് ഓെീസ്ട ഓഫ് എത്ക്നിക്സ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്ട ഫവബ്സസറ്റ് 
സന്ദര്ശ്ികുക. 
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