
સેવાઓ અને સપોર્ટ

મદદ માગવી તે બિલકુલ ઠીક છે. આમાં અમે સફળતાપૂવ્વક કામ કરીએ છીએ તેથી જ લોકો અને સંસ્ાઓ તમને સહાય કરવા સમથ્વ િને છે.  
જે તમારે જરૂર હોય તો આ રહી સલાહ, મદદ કે સપોર્વનીની યાદી.  જે તમે અંગ્ેજી ન િોલતા હોવ તો, મોરાભાગના સરકારી વવભાગોને કૉલ 
કરતા સમયે તમે દુભાવિયા મારે માંગણી કરી શકો છો.

આપતકાલિન સ્થિતતમાં  આગ અને આપતકાલીન, પોલીસ,  અથવા એમ્બયુલનસ મારે કોલ કરો 111. 111 (આપતકાિીન િાઇન)

આરોગ્યવવષ્યક સિાહ મારે   જે તમને રાઢ, ફ્લ્ુ અથવા કોવવડ-19 ના લક્ષણો હોય તો.  0800 358 5453  
(હેલથલાઇન – કોવવડ-19 આરોગયવવિયક સલાહ)

તમારા ડોક્ટરને કોલ કરો અથવા તાલીમ પામેલા વ્યવસાવયકો દ્ારા આપવામાં આવતી વન: શુલક 
આરોગયવવિયક સલાહ અને માહહતી મારે હેલ્થિાઇનનો સંપક્વ  કરો.

0800 611 116 
(હેલથલાઇન – જનરલ આરોગયવવિયક સલાહ)

www.healthpoint.co.nz

શિિ ુઅ્થવા બાળકો વવષેની 
આરોગ્યવવષ્યક સિાહ મારે 

પિુંકેર નસ્વને વાત કરવા મારે કોલ પલુંકેરને કોલ કરો.

પલુંકેરલાઇન એક વન: શુલક માં-િાપો મારેની હેલપ લાઇન અને સલાહ સેવા છે જ ેિધા પરરવારો, 
વહાનૌ અને કેર-ગીવર (સારવાર આપનાર) મારે ઉપલ્બધ છે.

0800 933 922 (પિુંકેરિાઇન) 

માનશસક આરોગ્ય અ્થવા નિા અંગે 
સહા્ય

કોઈક તાલીમ પામેલ વ્યક્તિને મદદે િોલાવવા કોલ કે રેક્ર કરો 1737 1737 (1737 હેલપિાઇન)

1737.org.nz

કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની મદદ મારે તમે ડિપે્સન હેલપિાઇન અ્થવા િરાબ, નિાકારક ઔષધસેવન 
હેલપિાઇન નો સંપક્વ  કરી શકો છો.

0800 111 757 (ડડપ્રેસન હેલપલાઇન)

0800 787 797 (શરાિ નશાકારક ઔિધસેવન 
હેલપલાઇન)

પારરવારરક હહંસા કે જાતત્યતા હહંસામાં 
સહા્ય મારે

જે તમે અથવા કોઈ િીજે તાતકાલલક હાવન પામવાના ભયમાં હોય અથવા પોતાની જતને હાવન 
પહોચંાડ ેતેમ હોય તો 111 પર કોલ કરો.

111 (આપતકાિીન િાઇન) 

તામારા વવસતારમાં સ્ાવનક સામાજજક સહાય શોધવા 211 હેલપ િાઇન. 0800 211 211  
(પારરવારરક સેવાઓ 211 હેલપ િાઇન) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

જ્ારે તમે તમારા જીવનમાં હહંસાનો સામનો કરી રહ્ા હોવ ત્ારે મહહિાઓના આશ્ર્યથિાને 
સલાહ, સહાય અને સલામત રહેઠાણ મારે કોલ કરો.

0800 733 843 (મહહિાઓનો આશ્ર્ય)

વિીિોના ઉતપીિન મારે હેલપિાઇન એક વન: શુલક સેવા છે કે જનેો વયોવ્રધધ લોકો, જે તેઓ 
અથવા કોઈક જમેને તેઓ જણે છે તેવા વડીલોનો દુવ્ય્વવહાર અનુભવી રહ્ા હોય તો, સંપક્વ  કરી 
શકે છે.

0800 32 668 65 (વિીિોના ઉતપીિન મારે હેલપિાઇન)

કોઈ બાળકની સવથિતા અ્થવા સિામતી 
વવષે શિતંા મારે 

Oranga Tamariki (ઓરંગા તમારીકી) જે કોઈ િાળક કે યુવાન વ્યક્તિ અસલામત હોય, 
સાર-સંભાળ ન લેવાતી હોય અથવા તેમના માં-િાપ અથવા સાર-સંભાળકતા્વઓથી અલગ પાડી 
દેવામાં આવેલ હોય તો કોલ કરો. 

0508 326 459 (ઓરંગા તમારીકી)

www.orangatamariki.govt.nz

્યવુાન િોકો મારે સહા્ય  ્ય્ૂથિાઇન િધા યુવાન લોકો, જઓે સંઘિ્વ કરી રહ્ા છે તેઓ સહહતને યૂથલાઇન સહાય કરે છે. 
યૂથલાઇન 24/7 એક વન: શુલક હેલપ લાઇન સેવા આપે છે. 

્ય્ૂથિાઇન

ફ્ી કૉલ 0800 376 633

ફ્ી રેક્ર 234 

વેિચાર:  
https://www.youthline.co.nz/ 

ગ્ામીણ અને કૃવષ સહા્ય મારે તમારા રૂરિ સપોર્ટ  ર્રસર નો સંપક્વ  કરો.  તમારે જ ેસહાયની જરૂર છે તે મારે તેઓ તમને સાચી 
દદશા ચીધંી શકે છે.

 0800 787 254 (રૂરિ સપોર્ટ  ર્રસર)

ખાદ્ય-પદા્થ્ટ અ્થવા આવશ્યક િીજ-
વસતઓુને એકે્સ કરવા મારે 

તમારા સપોર્વ  નેરવક્વ  જેવા કે પરરવાર, વહાનૌ, લમત્ો, અને પાિોિીઓ સાથે વાત કરો જે તેઓ 
આવશયક ચીજ-વસતુઓ તમને લાવી આપી શકે તો. 

જે તમને દવાની જરૂરરયાત હોય તો, તમારી ફામ્વસીનો સંપક્વ  કરો.

વવદ્યા્થથી સવ્ંયસેવક સેના ઑકલેન્ડ ક્સ્ત સંપક્વ વવહોણાને 
ડડલલવરી મારે https://shop.sva.org.nz

ખાદ્યપદાથ્વની ડીલીવરી સેવા જેવી કે સુપરમાકકેર હોમ ડીલીવરી, ફૂડ પાસ્વલ, ફ્ોઝન લપ્ર-પ્રીપેઈડ 
ભોજન, સિસ્કીપશન કરેલા ફૂડ િોક્સ (જેવા કે માય ફૂડ િેગ અમે હેલો ફે્શ) કે અનય કોઈ હોલ-
ફૂડ ડીલીવરી સવવ્વસ મારે પ્રયત્ન કરો. 

https://shop.countdown.co.nz/shop/content/

priority-assistance/  (કાઉંરિાઉન) 

https://www.newworld.co.nz/shop (ન્ય ૂવર્્ટ)
જે તમારે ખાદ્યાપદાથ્વ ખરીદવા નાણાકીય મદદની જરૂર હોય તો વક્ટ અને ઇનકમ મદદ કરવા અહી 
હાજર છે.  

વક્વ  અને ઇનકમ 0800 ના નિર અને લલનક મારે નીચે આપેલ 
છે તે જુઓ.

જે તમારે ખાદ્ય-પદાથ્વની તાતકાલલક જરૂરરયાત હોય તો, તમારી સ્ાવનક ફૂડિેનકનો સંપક્વ  કરો – 
સ્ાવનક પુરવઠાકારની લલનક જુઓ.

www.familyservices.govt.nz/directory/  (ફુિબૅંક્)

જે તમે પ્રયત્ન કયયો અને ઉપરના કોઈ પણ વવકલપો મારફત સહાય એક્સેસ ન કરી શક્ા તો, 
તમારા સ્ાવનક સીવીિ િીફેનસ અને ઈમરજનસી મેનેજમેનર (CDEM) ગ્પુ નો સંપક્વ  કરો.

www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-

defence-group/

જે તમે નાદુરસત હોવ તો મેડડકલ સપોર્વ  મેળવવો 
જરેલો અગત્નો છે તેરલું જ આ હમેશા અગત્નું છે. 
તમારે રાહ જેવાની જરૂર નથી. 

છતાં, તમને લાગે કે કોઈક વ્યક્તિ વાત કરે અને 
તમને તે જરૂરી લાગતું હોય તો કોઈક વાત કરવાવાળી 
વ્યક્તિ છે.

તમારી જતને અને કોઈક િીજને સલામત રાકવા 
તમારો એકલતાનો ઉકળાર છોડવો તે બિલકુલ ઠીક 
ગણાય છે. જે તમારે છોડવાનો હોય તો મદદ હાજર 
હશે.

આપણા સહુને ખાદ્યપદાથ્વ અને આવશયક વસતુઓ 
જેવી કે દવાની જરૂર પડ ેછે, તેથી કૃપા કરી તેના વગર 
ચલાવી લેવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. આ મેળવવાન પુષ્કળ 
માગ્વ/રીતો છે.

જે તમે સપલાય ડડલલવરી કરતા હોવ તો 2 મીરર 
અળગા રહેવાનું અને ચેહરો ઢાંકવાનું આવરણ 
પહેરવાનું યાદ રાખો.



19 August 2021 – Gujarati

નાણાકી્ય સહા્ય મારે તાતકાલલક નાણાકીય રેકો અને ચાલુ જરૂરરયાત મારે વક્ટ અને ઇનકમ િાિતની વેિસાઈરની 
મુલાકાત લો. 

તમે પ્રમુખ લાભ મારે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો અને ખાદ્યપદાથ્વની મદદ મારે તમારી 
યોગયતા તપાસી શકો છો. 

www.workandincome.govt.nz 

https://my.msd.govt.nz/ (ફૂડ ગ્ાનર અને ફેનેદફર એપ) 

0800 559 009 (જનરલ લાઇન)  

0800 552 002 (જસવનયસ્વ/વરરષ્ઠ 65+) 

0800 88 99 00 (વવદ્યાથથીઓ) 
તમે યુનાઇર અગેઈન્સર કોવવડ-19 વેિસાઇર પર કોવવડ-19 નાણાકીય સહાય રુલનો તમને શી 
સહાય મળે છે તે જેવા મારે 19 ઉપયોગ કરી શકો છો.

www.Covid19.govt.nz/business-and-money/

financial-support/covid-19-financial-support-

tool/

ભાિે િેવા અને દેવા મારે સિાહ તમારા કાનૂની અવધકાર વવિેની માહહતી મારે રેનનસી સવવ્ટસીઝ નો સંપક્વ  કરો. 0800 836 262 (રેનનસી સવવ્ટસીઝ) 

www.tenancy.govt.nz

પ્ાણી કલ્ાણ બાબતો મારે પ્રાણી કલ્ાણની જચતંા અને પૂછપરછ અને કૂ્રતાનો રરપોર્વ  કરવા મારે લમવન્સરી્ ફોર પ્રાઇમરી 
ઇંડ્સરી્ઝને કોલ કરો.

0800 00 83 33 (MPI)

પ્રાણી કલ્ાણ આપતકાલીન સેવા મારે, તમે તમારા સ્ાવનક SPCA કેનદ્ર નો સંપક્વ  કરો. https://www.spca.nz/report-animal-cruelty

ધંધાની સહા્ય મારે િધા નયૂ ઝીલેન્ડના વ્યાપાર-ધંધાઓ અને સોલ ર્ે ડસ્વ સહાય અને સલાહ : સરકારી નાણાકીય 
સહાયતાઓ પર વન: શુલક અથવા ઓછા દરની વવશેિજ્ઞ પરામશ્વદાતા અને સલાહ, જૂદ જુદા 
એલર્વ  લેવલસનો અથ્વ અથવા ધંધામાં વવઘ્ન શું છે તેની શોધ કરીને મેળવી શકે છે. 

નોકરીદાતાઓ પણ ્સરાફમાં ફેરફાર, કમ્વચારી કલ્ાણ અને તમારી આરોગય અને સલામતીની 
જવાિદારીઓ પરની ચોક્કસ પ્રકારની સલાહ મેળવી શકે છે.

નોથ્વ આઇલેન્ડ 0800 500 362

સાઉથ આઇલેન્ડ 0800 505 096

રોજગારી સિાહ અને સહા્ય મારે જે તમે કામ માંગતા હોવ અથવા તમારી પાસે જગયા ખાલી હોય કે જ ેભરવાની જરૂર હોય તો વક્ટ 
અને ઇનકમનો સંપક્વ  કરો.

0800 779 009  
(વક્વ  અને ઇનકમ જેિ શોધ લાઇન) 
www.workandincome.govt.nz

એમપિો્યમેનર ન્ય ુઝીિેન્ડનો પર સંપક્વ  કરો અથવા તેમની વેિસાઇરની એક કમ્વચારી તરીકેના 
તમારા અવધકારોની માહહતી મારે મુલાકાત લો.

0800 20 90 20  
(એમપલોયમેનર નયુ ઝીલેન્ડ) 
www.employment.govt.nz

કામગીરી વખતની સલામતી મારેની માહહતી મારે વક્ટસેઇફ નો સંપક્વ  કરો. 0800 030 040 (વક્વસેઇફ) 
www.worksafe.govt.nz

સહા્ય પરની વધ ુમાહહતી મારે  ્યનુાઇર અગેનસર કોવવિ-19 વેિસાઇરની મુલાકાત લો. www.Covid19.govt.nz 

તમારા અવધકારો અને ઉત્તરદાવયતવ સમજવામાં મદદ કરવા મારે અને તમને પગલાં લેવા જરૂર 
હોય તેવી કોઈ પણ સહાય આપવા મારે સીરીઝન એિવાઈસ બ્યરૂો નો સંપક્વ  કરો.

0800 367 222 (સીરીઝન એડવાઈસ ્બયૂરો)

કોવવડ-19 વેિસાઇર Covid19.govt.nz માંથી માહહતી લીધી છે જ ેવનયલમત રીતે અપડરે કરવામાં આવે છે. ચાલુ સમય ઓગ્સર 21 ના દદવસની. 

નોકરીદાતાઓ, કમ્વચારીઓ અને જઓેએ તેમની 
નોકરી ગુમાવી છે અથવા જઓેની આવક ઘરી છે 
તેવાઓ મારે સહાય ઉપલ્બધ હોય શકે છે.

એક કમ્વચારી તરીકે તમારા અવધકાર જણો અને 
તમારી જતને સલામત રાખો.

દરેકનું ધયાન રખાય/સાર-સંભાળ લેવાય તેવું કામ 
કરતી સંખયાિંધ સંસ્ાઓ છે.


