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કોવવડ-19 લોકડાઉન દરમ્યાન આપણા સહતુને ખાદ્યપદાર્થ અને આવશ્યક વસ્તુઓ જેવી કે દવાની જરૂર પડ ેછે, ્ેરી કૃપા 
કરી ્ેના વગર ચલાવી લેવાનો પ્ર્યત્ન ન કરવો.  આ હકીક્ પત્રકમાં ્મારા મા્ેટ ખાદ્યપદાર્થ અને અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓ 
મેળવવાની ઘણી્ય રી્ો છે 
આ હકીક્ પત્રકમાં બધા ન્યયૂ ઝીલેન્ડવાસીઓ મા્ેટ નીચેના વવષે છે 
• ખાદ્યપદાર્થની ડડલલવરી
• જે ્મે ખાદ્યપદાર્થની ડડલલવરી મેળવી ન શકો ્ો.
• ડડલલવરી મેળવ્ી વખ્ે સલામ્ રહેવતું
• ખાદ્યપદાર્થ ખરીદવામાં નાણાકી્ય સહા્ય 
• ફયૂડબેકં્

ખાદ્યપદાર્થની ડડલલવરી
જે ્મે બીમાર હોવ અને ખાદ્યપદાર્થ કે આવશ્યક સપલા્ય ખરીદવા મા્ેટ ઘર છોડી ન શક્ા હોવ ્ો ્મે પરરવાર, વહતુનાઉ, લમત્રો કે પાડોશીને માલ સામાન મયૂકી જવા કહી 
શકો છો  ્માર સપો્ટ્થ  ને્ટવક્થ  જમે કે પરરવાર, વહતુનાઉ, લમત્રો, અને પડોશીઓને વા્ કરો અને ્પાસો કે ્ેઓ ્મને આવશ્યક વસ્તુઓની ડડલલવરી આપી શકે ્ેમ છે કે 
કેમ. 

ખાદ્યપદાર્થની ડડલલવરી જેવી કે સતુપરમાકકે્ટ હોમ ડડલલવરી, ફયૂડ પાસ્થલ, ફ્ોઝન લપ્ર-પ્રીપેઈડ ભોજન, સબસ્કીપશન કરેલા ફયૂડ બોક્ કે અન્ય હોલ-ફયૂડ ડડલલવરી સવવ્થસ મા્ેટ 
પ્ર્યત્ન કરવો.
• સબસ્કીપશન કરેલા ફયૂડ બોક્ મા્ેટ જઓ: My Food Bag અરવા Hello Fresh
• સતુપર માકકે્ટ ડડલલવરી મા્ેટ: Countdown અરવા New World.

્મે ્મારી સતુપર માકકે્ટની ક્લક એન્ડ કલેક્ટ સવવ્થસનો પણ ઉપ્યોગ કરી શકો છો અને સ્ાવનક લમત્ર, પરરવારના સભ્યો કે પાડોશીને ્મારા મા્ેટ કરર્યાણં મયૂકી જવાનતું કહી 
શકો છો. 

્મારા સ્ાવનક સતુપરમાકકે્ટ કે ડરેીનો ્ેઓ કરર્યાણાની ડડલલવરી આપે છે કે નહહ ્ે શોધવા અને કેવી રી્ે ઓડ્થ ર આપવો ્ે શોધવા સંપક્થ  કરો. ્મારા સતુપરમાકકે્ેટ કે્ટલાક 
પ્રારલમક્ાવાળા સલો્ટ એવા લોકો મા્ેટ રીઝવ્થ રાખ્યા હશે કે જમેને ઓનલાઈન-શોપીગંનો ઉપ્યોગ કરવાની જરૂર હો્ય. 

ડડલલવરી મેળવ્ી વખ્ે સલામ્ રહેવતું
• ડડલલવરી સપશ્થરહહ્ હોવી જેઈએ અને દયૂર રહો.
• જે ્મે સપલા્ય ડડલલવરી કર્ા હોવ ્ો 2 મી્ટર અળગા રહેવાનતું અને ચેહરો ઢાંકવાનતું આવરણ પહેરવાનતું ્યાદ રાખો.
• જે ્મે ્મારી સપલા્ય ડડલલવરી મેળવો ્ો જઓે ્ેની ડડલલવરી કરે છે ્ેમનારી 2 મી્ટર દયૂર રહેવાનતું, ચેહરો ઢાંકવાનતું આવરણ પહેરવાનતું અને સપલા્યને દયૂર મયૂક્ા 

પછી ્મારા હાર ધોઈને સેની્ટાઈઝ કરવાનતું ્યાદ રાખો. 

https://covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support/ પર જઓ 

https://www.myfoodbag.co.nz/?pr=
https://www.hellofresh.co.nz/pages/simplydelicious?c=H9-HEI1R&msclkid=2305b5547ef91b2e8551d47505391598
https://d.docs.live.net/c8daaefa2d2b8993/Desktop/shop.countdown.co.nz/shop/content/priority-assistance
https://www.newworld.co.nz/shop
https://covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support/
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ખાદ્યપદાર્થ ખરીદવામાં નાણાકી્ય સહા્ય 
જે ્મારે ખાદ્યપદાર્થ ખરીદવા નાણાકી્ય સહા્યની જરૂર હો્ય ્ો વક્થ  એન્ડ ઈનકમ મદદ કરવામાં સક્ષમ બનશે. 

્ાતકાલલક નાણાકી્ય ્ેટકો અને ચાલતુ જરૂરર્યા્ મા્ેટ વક્થ  એન્ડ ઈનકમ વેબસાઈ્ટની મતુલાકા્ લો.  

્મે પ્રમતુખ લાભ મા્ેટ ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો અને ખાદ્યપદાર્થની મદદ મા્ેટ ્મારી ્યોગ્ય્ા ્પાસી શકો છો. 

્મે ્યતુનાઇ્ટ અગેઈનસ્ટ કોવવડ-19 વેબસાઇ્ટ પર કોવવડ-19 નાણાકી્ય સહા્ય ્ટતુલનો ્મને શી સહા્ય મળે છે ્ે જેવા મા્ેટ ઉપ્યોગ કરી શકો છો.

પર જઓ  
• http://www.workandincome.govt.nz (વધતુ માહહ્ી મા્ેટ)
• https://my.msd.govt.nz/ (ઓનલાઈન વક્થ  એન્ડ ઈનકમ મા્ેટ અરજી કરવા) 
• 0800 559 009 (એમએસડી જનરલ લાઈન) 
• 0800 552 002 (એમએસડી વરરષ્ઠ નાગરરકો 65+) 
• 0800 88 99 00 (સ્ટડીલીકં વવદ્યારથીઓ) 
• http://www.Covid19.govt.nz/business-and-money/financial-support/covid-19-financial-support-tool/ 

(કોવવડ-19 નાણાકી્ય સહા્ય ્ટતુલ)

ફયૂડબેકં્
્મે ્મારી સ્ાવનક ફયૂડબેકં વેબસાઈ્ટ ફેમીલી સવવ્થસીઝ ડડરેક્ટરી પર શોધ કરી શકો છો

ફેમીલી સવથીસઝ ડડરેક્ટરી વેબસાઇ્ટ

જે ્મે ખાદ્યપદાર્થની ડડલલવરી મેળવી ન શકો ્ો.
જે ્મે પ્ર્યત્ન ક્યયો અને ઉપરના કોઈ પણ વવકલપો મારફ્ સહા્ય એક્ેસ ન કરી શક્ા ્ો, ્મારા સ્ાવનક સીવીલ ડીફેનસ અને ઈમરજનસી મેનેજમને્ટ (CDEM) ગ્તુપનો 
સંપક્થ  કરો.

http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/  પર જઓ 

http://www.workandincome.govt.nz
https://my.msd.govt.nz/
http://www.Covid19.govt.nz/business-and-money/financial-support/covid-19-financial-support-tool/
https://www.familyservices.govt.nz/directory/
http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/

