
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛਣਾ ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਮਲ ਕੇ ਨਕਜੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਦੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਸਮਂੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੱੁਛ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ, ਪੁਕਲਸ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਲਈ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 111 (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਲਾਈਨ)

ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ। 0800 358 5453  
(ਹੈਲਥਲਾਈਨ – COVID-19 ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ)

ਮੁਫ਼ਤ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾਂ ਿੱਲਂੋ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 611 116 
(ਹੈਲਥਲਾਈਨ – ਸਧਾਰਣ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ)

www.healthpoint.co.nz

ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸਹਤ 
ਸਲਾਹ ਲਈ

ਪਲੰਕੇਟ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੰਕੇਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਲੰਕੇਟ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਸਾਰੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

0800 933 922 (ਪਲੰਕੇਟ ਲਾਈਨ)

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਮਦਦ ਲਈ ਕਕਸੇ ਕਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1737 ’ਤੇ 
ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ।

1737 (1737 ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

1737.org.nz
ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪੈ੍ਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਿਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0800 111 757 (ਕਡਪੈ੍ਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

0800 787 797 (ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

ਪਵਰਵਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਜਾਂ ਯੌਨ ਵਹੰਸਾ ਵਾਸਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

111 (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਲਾਈਨ) 

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਕਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਫੈਵਮਲੀ 
ਸਰਵਵਵਸਜ਼ 211 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

0800 211 211  
(ਫੈਵਮਲੀ ਸਰਵਵਸ 211 ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਕਿੱਚ ਕਹੰਸਾ ਨੰੂ ਨਕਜੱਠ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਵਮੈਨਜ਼ ਵਰਵਫਊਜ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

0800 733 843 (ਵਵਮੈਨਜ਼ ਵਰਵਫਊਜ)

ਐਲਿਰ ਐਵਬਊਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮਂੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

0800 32 668 65 (ਐਲਿਰ ਐਵਬਊਜ਼ 
ਹਾੱਟਲਾਈਨ)

ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਬਾਰੇ 
ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ 

ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਕਿਅਕਤੀ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਤਂੋ ਿੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਰਾਂਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। 

0508 326 459 (ਓਰਾਂਗਾ ਤਾਮਾਰੀਕੀ)

www.orangatamariki.govt.nz

ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੂਥਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਉਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਯੂਥਲਾਈਨ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ 0800 376 633

ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸਟ 234 

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

ਪਂੇਿੂ ਅਤੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 0800 787 254 (ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਅਕਤੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਬਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
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ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਹਯੋਗੀ ਨੈਟੱਿਰਕ ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਪਵਰਵਾਰ, ਵਹਾਨਉ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਕਡਲੀਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਕਲਂੈਿ ਅਧਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਰਵਹਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਫੌਜ  
https://shop.sva.org.nz

ਫੂਡ ਕਡਲੀਿਰੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਆਜ਼ਮਾਓ ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਹੋਮ ਕਡਲੀਿਰੀ, ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ, 
ਜਮਾਏ ਗਏ ਪਕਹਲਾਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਬਸਕਕ੍ਪਸ਼ਨ ਫੂਡ ਬਕਕਸਆਂ (ਕਜਿਂੇਕਕ ਮਾਯ ਬੈਗ 
ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਫੈ੍ਸ਼) ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ-ਭੋਜਨ ਕਡਲੀਿਰੀ ਸੇਿਾ।

https://shop.countdown.co.nz/shop/
content/priority-assistance/  (ਕਾਊਟਂਿਾਊਨ) 

https://www.newworld.co.nz/shop   
(ਵਨਊ ਵਰਲਿ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਕ ਐਂਿ ਇਨਕਮ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਿਰਕ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 0800 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਲੰਕ 
ਿੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡਬਂੈਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ – ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਿੇਖੋ।

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

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤਤੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਵਵਲ ਵਿਫਂੈਸ ਐਂਿ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ(CDEM) 
ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

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

ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਕਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਐਂਿ ਇਨਕਮ ਿੈਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ ਬੈਕਨਕਫਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

www.workandincome.govt.nz 

https://my.msd.govt.nz/  
(ਫ਼ੂਡ ਗ੍ਾਂਟ ਅਤੇ ਬੈਨੀਕਫਟ ਐਪ) 

0800 559 009 (ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ) 

0800 552 002 (ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 65+) 

0800 88 99 00 (ਕਿਕਦਆਰਥੀ) 
ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਕਿੱਤੀ ਸਕਹਯੋਗ ਟੂਲ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿੀ ਯੁਨਾਈਟ ਅਗਂੇਸਟ COVID-19 
ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਕਹੜੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

www.Covid19.govt.nz/business-and-
money/financial-support/covid-19-
financial-support-tool/

ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 0800 836 262 (ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 

www.tenancy.govt.nz

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਕਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪੱੁਛਕਗੱਛ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਤਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

0800 00 83 33 ਐਮੱ.ਪੀ. ਆਈ. (MPI)

ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਪਾਤਕਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਪੀਸੀਏ ਸਂੈਟਰ ਨੰੂ ਿੀ ਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://www.spca.nz/report-animal-
cruelty

ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਿਪਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਕਸਡੀ ਿਾਲੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਭਾਲ, ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਟਾਫ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਆਈਲਂੈਡ 0800 500 362

ਦੱਖਣੀ ਆਈਲਂੈਡ 0800 505 096

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਜਹੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ 
ਐਂਿ ਇਨਕਮ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0800 779 009 
(ਿਰਕ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਾੱਬ ਸਰਚ ਲਾਈਨ) 
www.workandincome.govt.nz

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਜਂੋ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਪਲਾਇਮਂੈਟ NZ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ।

0800 20 90 20  
(ਇੰਪਲਾਇਮਂੈਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ) 
www.employment.govt.nz

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 0800 030 040 (ਿਰਕਸੇਫ਼) 
www.worksafe.govt.nz

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 

ਯੁਨਾਈਟ ਅਗਂੇਸਟ COVID-19 ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਕਜ਼ਟ ਕਰੋ। www.Covid19.govt.nz 

ਵਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਿਵਾਇਸ ਵਬਊਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

0800 367 222 (ਕਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡਿਾਇਸ ਕਬਊਰੋ)

COVID-19 ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ, Covid19.govt.nz, ਤਂੋ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ।

ਸਾਨੰੂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਿਰਗੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਂੋ ਬਗੈਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਦਾਂ ਦੀ ਕਡਲੀਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਕਿਕਰੰਗ 
ਪਕਹਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 

ਮਾਲਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਕਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਆਮਦਨੀ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਕਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ।

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਰੱਖੋ।

ਅਕਜਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਹਰੇਕ 
ਕਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਕਖਆ ਜਾਿੇ।


