
  

 
 
தற்கா�க �சா ைவத்��ப்பவரக்�க்கான COVID-19 அவசரகால 
நன்ைம நீட்�க்கப்பட�்ள்ள� 

• தற்கா�க �சா ைவத்��ப்பவரக்�க்கான COVID-19 அவசரகால 
நன்ைம ேம�ம் ஆ� மாதங்க�க்� நீட்�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• இந்த ���ய கால ஆதர� �ப்ரவரி 28 அன்� ��வைட�ற�, 
எனி�ம் இந்த ஆண்� ஆகஸ்ட் 31 வைர நீட்�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• COVID-19 இன்�ம் ��ப்�ட்ட �ல நா�க�க்�ைடேயயான 
பயணத்ைத கட்�ப்ப�த�்வதால், அவசரகால நன்ைமைய நீட்�ப்ப� 
என்ப� ஆதர� ேதைவப்ப�ம் தற்கா�க �சா ைவத்��ப்பவரக்ள் 
COVID-19 -இன் காரணமாக �� ��ம்ப இயலாதவரக்�க்� ச�க 
ேமம்பா� அைமசச்கம் ெதாடரந்்� உதவ ���ம். 

• அவசரகால நன்ைமயான� மக்கள் தங்க�க்� தாேம ஆதரவளித்� 
ெகாள்ள இயலாதவரக்ள் மற்�ம் ேகா�ட் COVID-19 -இன் காரணமாக 
�� ��ம்ப இயலாதவரக்�க்�ம் அ�ப்பைட வாழ்க்ைக ெசல�கைள 
எ�ரெ்காள்ள உத��ற�. 

• COVID-19 எசச்ரிக்ைக நிைல 1 இன் �ழ்: மக்கள் தங்கள் அவசரகால 
நன்ைமகள் ெச�த�்தல்கைள �ப்ரவரி 28 க்� அப்பால் நீட்�க்க 
அல்ல� �தல் �ைறயாக �ண்ணப்�க்க ஒ� ஒரக்் அண்ட் இன்கம் 
சர�்சஸ் ைமயத்ைத அ�க ேவண்�ம். நீங்கள் 29உங்கள் �க 
அ���ள்ள ேசைவ ைமயத்ைதக் கண்���க்க �ன்வ�ம் 
இைணப்ைபக் �ளிக் ெசய்க: https://www.workandincome.govt.nz/about-work-
and-income/contact-us/find-a-service-centre. 

• COVID-19 எசச்ரிக்ைக நிைல 2, 3 அல்ல� 4 இன் �ழ்:  மக்கள் தங்கள� 
தற்ேபாைதய அவசர நன்ைமத ்ெதாைகைய ம�ம�ப்�� ெசய்� 
�ப்ரவரி 28 க்� �ன்�ம் நீட்�க்க அல்ல� �தல் �ைறயாக 
�ண்ணப்�க்க 0800 559 009 என்ற ெதாைலேப� எண்ைண 
அைழக்கலாம். 

• அவசர நன்ைமக்� த�� ெபற்றவரக்ள் ��ம்ப வரிக் கடன் மற்�ம் 
�றந்த ெதாடக்க வரிக் கடன் மற்�ம் 1 ேம 2021 �தல் �ளிரக்ால 
எரிசக்� ெகா�ப்பன� ஆ�யவற்ைறப் ெபறலாம். 

• அவசரகால நன்ைம ெப�ம் தற்கா�க �சா ைவத்��ப்பவரக்ள் 
ேவைல அல்ல� தன்ைனத் தாேன ஆதரிப்பதற்கான மாற்� 
வ�கைளத் பாரக்்க ேவண்�ம். இயன்றேபா� �� ��ம்�வ� உட்பட.  

• ச�க ேமம்பாட்� அைமசச்கம் (MSD) மக்கைள ெபா�தத்மான 
சாத்�யமான இடங்களில் தற்கா�க ேவைல வாய்ப்�க�டன் 
ெதாடரந்்� இைணக்�ம். 

• �ண்ணப்பத்�ற்கான ப�நிைலகள்: 
o ஒரக்் அண்ட் இன்கம் சர�்சஸ் ைமயத்�ல் உள்ள பணியாளரக்ள் 

உட்பட நீங்கள் யாைரயாவ� �ண்ணப்ப ப�வத்ைத �ரத்்� 
ெசய்ய உத� ேகட்கலாம். உங்க�க்� �ண்ணப்பப்ப�வத்ைத 
�ரத்்�ச ்ெசய்ய உத�ம் இந்த நபர ்�ண்ணப்பப் ப�வத�்ல் 
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உத�யாளரின் வாக்��லத்ைத �ரத்்� ெசய்�றார ்என்பைத 
உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.  

o ச�க ேமம்பாட்� அைமசச்கத்�டன் ைகயா�ம் ேபா� உங்கள் 
சாரப்ாக ேவெறா�வர ்ெசயல்பட�ம் நீங்கள் ேதர�் ெசய்யலாம். 
இந்த நபர ்ஒ� �கவர ்என்� அைழக்கப்ப��றார.் உங்கள் 
சாரப்ாக ேவெறா�வர ்ெசயல்ப�வ� ��தத் ��தல் தகவல்கள் 
இங்ேக �ைடக்�ன்றன: 29https://www.workandincome.govt.nz/on-a-
benefit/your-rights-and-responsibilities/having-someone-act-on-your-
behalf.html  

o உங்கள் ெசாந்த ெமா��ேலய யா�ட�ம் ேப�வதற்க்� 
ேகாரலாம். எசச்ரிக்ைக நிைலகள் அ�ம�த்தால் 
ெமா�ெபயரப்்பாளரக்ைள ேநரிேலா அல்ல� 
ெதாைலேப��ேலா சந்�க்க ஏற்பா� ெசய்யப்படலாம்.  
ெமா�ெபயரப்்பாளரக்ள் பற்�ய ��தல் தகவல்கள் இங்ேக 
�ைடக்�ன்றன: 29https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-
income/contact-us/language-lines/index.html  

• COVID-19 தற்கா�க �சா ைவத்��ப்பவரக்�க்கான COVID-19 
அவசரகால நன்ைம பற்�ய ��தல் �வரங்கள் ஒரக்் அண்ட் இன்கம் 
சர�்சஸ் இைணயதள�ல் �ைடக்கப்ெப��ன்றன: 
29https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html.29T  

இந்த தகவல் ெமா�ெபயரப்்� உள் �வகார �ைற�ன் �ழ்வ�ம் 
ெமா�ெபயரப்்� �ரி�னரால் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்� பன்ெமா� தகவல் 
�ைணயத்தால் ப�ரப்ப��ற�. ெநட்ெவாரக்்ைகப் பற்�ய ��தல் 
தகவ�க்� பாரை்வ�ட�ம் 29இன ச�தாயங்கள் ஆைணயம் 
இைணயதளம்29T. 
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