
Mga serbisyo at suporta

OK lang na humingi ng tulong. Habang magkasama nating isinasagawa ito, may mga tao at 
mga ahensya na makakasuporta sa iyo. Narito ang hanay ng payo, tulong, o suporta kung 
kailangan mo ito. Kung hindi ka nagsasalita ng Ingles, maaari kang humiling ng serbisyo ng 
isang interpreter kapag tumatawag sa karamihan ng mga kagawaran ng pamahalaan.
.

Sa isang emerhensya Tumawag sa 111 para sa Sunog at Emerhensya, Pulisya, o 
Ambulansya.

111 (Pang-emerhensyang Linya  
ng Telepono)

Para sa pangkalusugang 
payo  

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso o mga sintomas ng 
COVID-19, magpasuri ka. 

0800 358 5453  
(Healthline – pangkalusugang payo 
para sa COVID-19)

Tawagan ang iyong Doktor, o kontakin ang Healthline para sa 
libreng pangkalusugang payo at impormasyon na ibinibigay ng 
mga sinanay na propesyonal.

0800 611 116 
(Healthline – Pangkalahatang 
pangkalusugang payo)
www.healthpoint.co.nz

Para sa pangkalusugang 
payo tungkol sa mga 
sanggol o mga bata

Tumawag sa Plunket upang makipag-usap sa isang nars ng 
Plunket.
Ang PlunketLine ay isang libreng serbisyong helpline para sa 
magulang at pagpapayo para sa lahat ng mga pamilya, whānau 
at mga tagapagbigay ng pangangalaga.

0800 933 922 (PlunketLine)

Para sa kalusugang 
pangkaisipan o suporta 
sa adiksyon

Tumawag o mag-text sa 1737 upang makipag-usap sa isang 
tao na sinanay para tumulong.

1737 (1737 Helpline)
1737.org.nz

Para sa partikular na tulong, maaari mong kontakin ang 
Depression Helpline o Alcohol Drug Helpline.

0800 111 757 (Depression Helpline)
0800 787 797 (Alcohol Drug 
Helpline)

Para sa suporta sa 
karahasan sa pamilya o 
karahasang sekswal

Tawagan ang 111 kung ikaw o ang iba pang tao ay nasa kagyat 
na panganib na masaktan o maaaring saktan ang kaniyang 
sarili.

111 (Pang-emerhensyang Linya ng 
Telepono) 

Humanap ng mga serbisyo ng panlipunang suporta sa inyong 
lugar, tawagan ang Family Services 211 helpline.

0800 211 211  
(Family Services 211 Helpline) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

Tawagan ang Women’s Refuge para sa payo, suporta at ligtas 
na akomodasyon kapag dumaranas ka ng karahasan sa iyong 
buhay.

0800 733 843 (Women’s Refuge)

Ang Elder Abuse Helpline ay isang libreng serbisyo na 
maaaring kontakin ng mga matatanda kung sila o sinumang 
kilala nila ay dumaranas ng pang-aabuso sa matatanda.

0800 32 668 65  
(Elder Abuse Hotline)

Para sa mga pag-aalala 
tungkol sa kabutihan o 
kaligtasan ng isang bata 

Tawagan ang Oranga Tamariki kung ang isang bata o 
kabataan ay hindi ligtas, hindi inaalagaan, o nakahiwalay sa 
kanilang mga magulang o tagapangalaga. 

0508 326 459 (Oranga Tamariki)
www.orangatamariki.govt.nz

Suporta para sa mga 
kabataan 

Ang Youthline ay sumusuporta sa lahat ng mga kabataan, 
kabilang ang mga nahihirapang kumaya. Ang Youthline ay  
nag-aalok ng libreng 24/7 na serbisyong Helpline. 

Youthline
Libreng tawag 0800 376 633
Libreng text 234 
Webchat: https://www.youthline.co.nz/ 

Para sa suporta sa 
bukid at pagsasaka

Makipag-ugnay sa inyong lokal na Rural Support Trust. 
Maaari nilang ituro sa iyo kung saan ka pupunta para sa 
suporta na kailangan mo.

0800 787 254  
(Rural Support Trust)

Kasinghalaga ito ng pagkuha ng 
medikal na suporta kung ikaw ay 
may sakit. Hindi mo kailangang 
maghintay.

Anuman ang iyong nararamdaman, 
lagi kang may makakausap kung 
kailangan mo nito.

Ok lang na iwan mo ang iyong 
bubble (kasambahayan) upang 
ikaw o ang iba pang tao ay 
manatiling ligtas. Kung kailangan 
mong umalis, may tulong para sa 
iyo.
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Para sa pag-access ng 
pagkain o mga bagay na 
kailangang-kailangan

Makipag-usap sa iyong mga network ng suporta katulad ng 
pamilya, whānau, mga kaibigan at mga kapitbahay upang 
malaman kung makapaghahatid sila sa iyo ng kailangang-
kailangang mga bagay. 
Kung kailangan mo ng gamot, kontakin ang inyong botika.

Student volunteer army para sa 
walang contact na paghahatid na 
nakabase sa Auckland  
https://shop.sva.org.nz

Subukan ang mga serbisyo ng paghahatid ng pagkain gaya ng 
paghahatid sa bahay ng supermarket, mga parsela ng pagkain, 
mga pagkaing frozen at luto na, mga subscription food box 
(katulad ng My Food Bag at Hello Fresh) o anumang iba pang 
serbisyo ng paghahatid ng sariwang pagkaing nasa kahon.

https://shop.countdown.co.nz/
shop/content/priority-assistance/ 
(Countdown) 
https://www.newworld.co.nz/shop 
(New World)

Kung kailangan mo ng pinansyal na tulong upang makabili ng 
pagkain, ang Work and Income (Trabaho at Kita) ay narito 
upang tumulong.  

Tingnan sa ibaba ang mga numerong 
0800 at mga link para sa Work and 
Income.

Kung kailangan mo ng agarang pagkain, kontakin ang foodbank 
sa inyong lugar para sa suporta – tingnan ang link sa iyong lokal 
na provider.

www.familyservices.govt.nz/directory/  
(Mga foodbank)

Kung sinikap mo na at hindi ka makakuha ng suporta mula sa 
alinman sa mga opsyon sa itaas, kontakin ang Civil Defence 
and Emergency Management (CDEM) Group sa inyong lugar.

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

Para sa suportang 
pinansyal

BIsitahin ang website ng Work and Income para sa agarang 
pinansyal na tulong at patuloy na mga pangangailangan. 
Maaari kang mag-aplay online para sa pangunahing benepisyo 
at tingnan kung marapat ka para sa tulong sa pagkain. 

www.workandincome.govt.nz 
https://my.msd.govt.nz/  
(Food grant & benefit app) 
0800 559 009 (Pangkalahatang 
Linya ng Telepono) 
0800 552 002 (Mga Senior na 65+) 
0800 88 99 00 (Mga estudyante) 

Maaari mo ring gamitin ang COVID-19 financial support tool 
sa website ng Unite Against COVID-19 upang malaman kung 
anong suporta ang maaari mong makuha.

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

Para sa payo sa pag-upa 
at pangungupahan

Makipag-ugnay sa Tenancy Services (Mga serbisyo sa 
Pangungupahan) para sa impormasyon tungkol sa iyong mga 
karapatan sa batas.

0800 836 262 (Tenancy Services) 
www.tenancy.govt.nz

Para sa mga bagay 
tungkol sa kapakanan 
ng mga hayop

Tawagan ang Ministri para sa Pangunahing mga Industriya para 
sa mga alalahanin tungkol sa kapakanan ng mga hayop at mga 
tanong, at upang isumbong ang kalupitan sa hayop.

0800 00 83 33 (MPI)

Para sa mga emerhensya sa kapakanan ng mga hayop, maaari 
mo ring tawagan ang inyong lokal na SPCA Centre.

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

Para sa suporta sa 
negosyo

Lahat ng mga negosyo at mga sole trader sa New Zealand 
ay maaaring makakuha ng suporta at payo tungkol sa: mga 
pinansyal na suporta ng pamahalaan, paghahanap ng libre 
at may tulong-salapi na dalubhasang pagtuturo (expert 
mentoring) at pagpapayo, kahulugan ng iba't ibang mga Alert 
Level o pagpapatuloy ng negosyo. 
Makakukuha rin ang mga negosyo ng tiyak na payo tungkol sa 
mga pagpapalit ng mga tauhan, kagalingang pang-empleyado, 
at pagtugon sa iyong mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan.

North Island 0800 500 362
South Island 0800 505 096

Para sa payo at suporta 
sa trabaho

Makipag-ugnay sa Work and Income (Trabaho at Kita) kung 
ikaw ay naghahanap ng trabaho o may bakante na kailangang 
punan.

0800 779 009  
(Work and Income’s Job Search line) 
www.workandincome.govt.nz

Makipag-ugnay sa Employment NZ o bisitahin ang kanilang 
website para sa impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan 
bilang isang empleyado.

0800 20 90 20  
(Employment New Zealand) 
www.employment.govt.nz

Makipag-ugnay sa Worksafe para sa impormasyon tungkol sa 
pagtatrabaho nang ligtas.

0800 030 040 (Worksafe) 
www.worksafe.govt.nz

Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol 
sa iba pang suporta 

Bisitahin ang website ng Unite Against COVID-19. www.Covid19.govt.nz 

Upang tulungan kang maunawaan ang iyong mga karapatan at 
mga obligasyon, at upang mabigyan ka ng anumang suporta 
na iyong kailangan upang kumilos, kontakin ang Citizens 
Advice Bureau.

0800 367 222 (Citizens Advice 
Bureau)

Ang impormasyon ay kinuha mula sa website ng COVID-19, Covid19.govt.nz, na regular na ina-update. Tama noong Agosto 2021.

Lahat tayo ay nangangailangan 
ng pagkain at mga bagay na 
kailangang-kailangan gaya ng 
gamot, kaya mangyaring sikaping 
mayroon ka ng mga ito. Maraming 
paraan upang maihatid ito sa iyo.

Kung ikaw ay naghahatid ng mga 
suplay, tandaang dumistansya 
nang 2 metro at magsuot ng 
panakip sa mukha.

Maaaring may suporta para sa 
mga tagapag-empleyo, mga 
empleyado at mga nawalan 
ng trabaho o nabawasan ang 
kanilang kita, o tulong upang 
makabili ng pagkain.

Alamin ang iyong mga karapatan 
bilang isang empleyado at 
manatili kang ligtas.

May ilang organisasyon na 
kumikilos upang tiyaking ang lahat 
ay naaalagaan.


