
சேவைகள் மற்றும் ஆதரவு

உதவி கேட்பதில் ஏதும் தவறில்லல. நாம் அலைவரும் இதில் ஒை்றாே இலைந்து செயல்படுவதை் 
மூலம், உங்ேளுேக்ு ெமுதாயமும் மற்றும் ஏசெை்சிேளும் உதவி செய்ய இயலும். உங்ேளுேக்ு 
ஆகலாெலை, உதவி, அல்லது ஆதரவு கதலவப்பட்டால் கிலடேே்சபறும்.  நீங்ேள் ஆங்கிலம் 
கபொதவர ்எைில் பல்கவறு அரசு துலறேலள அலைேக்ும்கபாது ஒரு சமாழி சபயரப்்பாளலர 
கேட்டு சபற்றுேச்ோள்ளலாம். 

ஏசதனும் ஒரு அைேர 
சூழ்நிவையிை் 

தீயலைப்பு மற்றும் அவெரநிலல, ோவல்துலறேக்ும் ஆம்புலை்சிற்கும் 
111 ஐ அலைேே்வும். 

111 (அைேரகாை எண்)

சுகாதார 
ஆசைாேவைக்கு  

உங்ேளுேக்ு ெலகதாஷம், ஃப்ளூ அல்லது COVID-19 அறிகுறிேள் 
இருந்தால் பரிகொதலை செய்து சோள்ளுங்ேள். 

0800 358 5453  
(செல்தல்லை் – COVID-19 
சுோதார ஆகலாெலைேக்ு)

மருத்துவலரகயா அல்லது ஹெை்த்வைவைசயா பயிற்சி சபற்ற 
நிபுைரே்ளால் வைங்ேபடும் இலவெ சுோதார ஆகலாெலை மற்றும் 
தேவல்ேளுேக்ு அலைேே்வும்.

0800 611 116 
(செல்தல்லை் – சபாது சுோதார 
ஆகலாெலை)
www.healthpoint.co.nz

வகக்குழந்வதகள் 
அை்ைது குழந்வதகள் 
பற்றிய சுகாதார 
ஆசைாேவைகளுக்கு

பிளங்கட் ஐ அலைத்து ஒரு பிளங்ேட் செவிலியரிடம் கபசுங்ேள்.
பிளங்ேட்லலை் எை்பது அலைத்து குடும்பங்ேள், whanau மற்றும் 
பராமரிப்பவரே்ளுேக்ு கிலடேே்ப்சபறும் ஒரு இலவெ சபற்கறார ்உதவி 
லமயம் மற்றும் ஆகலாெலை கெலவயாகும்.

0800 933 922 (பிளங்கட்வைை்)

மை ஆசராக்கியம் 
அை்ைது சபாவத 
துறப்பு ஆதரவு

1737 எை்ற எை்லை அலைத்து அல்லது குறுஞ்செய்தி அனுப்பி பயிற்சி 
சபற்ற ஒருவரிடம் கபசுங்ேள்.

1737 (1737 ஹெை்ப்வைை்)
1737.org.nz

குறிப்பிட்ட உதவிேக்ு, மைேச்ோரவ்ு ஹெை்ப்வைை் அல்லது மது 
சபாவத ஹபாருள் துறப்பு ஹெை்ப்வைை் ஐ நீங்ேள் சதாடரப்ு 
சோள்ளலாம்.

0800 111 757 (மைெக்ொரவ்ு 
செல்ப்லலை்)
0800 787 797 (மது கபாலத 
சபாருள் துறப்பு செல்ப்லலை்)

குடும்ப அை்ைது 
பாலியை் ைை்முவறக்கு 
உதைி ஹபற 

நீங்ேகளா அல்லது கவசறாருவகரா உடைடி ஆபதத்ில் இருந்தாகலா 
அல்லது தங்ேளுேக்ு தாங்ேகள தீங்கு விலளவித்துே ்சோை்டாகலா, 111 
எை்ற எை்லை அலைேே்வும்.

111 (அைேரகாை எண்) 

உங்ேள் பகுதியில் உள்ள உள்ளூர ்ெமூே ஆதரவு கெலவேலளே ்
ேை்டறியுங்ேள், குடும்பே ்சேவைகள் 211 ஹெை்ப்வைை் ஐ 
அலைேே்வும்.

0800 211 211  
(குடும்பே ்சேவைகள் 211 
ஹெை்ப்வைை்) 
www.familyservices.govt.nz/directory/

உங்ேள் வாை்ேல்ேயில் நீங்ேள் வை்முலறலய எதிரச்ோள்ளும் 
கபாது, ஆகலாெலை, ஆதரவு மற்றும் பாதுோப்பாை தங்குமிடதத்ிற்கு 
ஹபண்கள் புகலிடம் ஐ அலைேே்வும். 

0800 733 843  
(ஹபண்கள் புகலிடம்)

இந்த முதிசயார ்துஷ்பிரசயாகம் ஹெை்ப்வைை் எை்பது ஒரு இலவெ 
கெலவ.  வயதாைவரே்ள் அவரே்களா அல்லது அவரே்ளுேக்ுத ்சதரிந்த 
யாகரனும் ஒரு முதியவகரா துஷ்பிரகயாேதல்த எதிரச்ோை்டால் இந்த 
அலமப்லப சதாடரப்ு சோள்ளலாம்.

0800 32 668 65  
(முதிசயார ்துஷ்பிரசயாகம் 
ஹெை்ப்வைை்)

ஒரு குழந்வதயிை் 
நை்ைாழ்வு அை்ைது 
பாதுகாப்பு 
நைனுக்காக 

ஒரு குைந்லத அல்லது இளம் நபர ்பாதுோப்பற்றவராே இருந்தாகலா, 
ேவைித்துேச்ோள்ளப்படாவிட்டாகலா, அல்லது அவரே்ளிை் சபற்கறார ்
அல்லது பராமரிப்பாளரே்ளிடமிருந்து பிரிேே்ப்பட்டிருந்தாகலா Oranga 
Tamariki – ஐ அலைேே்வும். 

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

இளம்பிராயத்தி-
ைரக்ளு க்காை 
ஆதரவுக்கு

யூத்வைை் அவதியுறுபவரே்ள் உட்பட அலைத்து 
இளம்பிராயதத்ிைரே்லளயும் ஆதரிேக்ிறது. யூதல்லை் 24/7 இலவெ 
செல்ப்லலை் கெலவலய வைங்குகிறது. 

யூத்வைை்
இலவெ அலைப்பு 0800 376 633
இலவெ குறுஞ்செய்தி 234 
சவப்ொட்: https://www.youthline.
co.nz/ 

கிராமப்புற மற்றும் 
ைிைோய ஆதரவுக்காக

உங்ேள் உள்ளூர ்கிராமப்புற ஆதரவு அறக்கட்டவளவய சதாடரப்ு 
சோள்ளவும். உங்ேளுேக்ு கதலவயாை ஆதரவு எங்கே கிலடேக்ும் எை்று 
உங்ேலள அவரே்ள் வழிநடதத்ி உதவமுடியும். 

 0800 787 254  
(கிராமப்புற ஆதரவு 
அறக்கட்டவள)

உங்ேளுேக்ு உடல்நிலல ெரியில்லாமல் 
இருந்தால் வாடிேல்ேயாை வலேயில் 
மருத்துவ உதவிலயப் சபறுவது 
முேக்ியமாைது. நீங்ேள் ோதத்ிருேே் 
கவை்டியதில்லல.

நீங்ேள் எவ்வாறு உைரந்்தாலும், 
கதலவப்பட்டால் உங்ேளுேக்ு 
ஆகலாெலை வைங்குவதற்கு ஒருவர ்
இருேக்ிறார.்

உங்ேலள அல்லது கவசறாருவலர 
பாதுோப்பாே லவேே் உங்ேள் 
குமிழிலய விட்டு சவளிகயறவது 
ஏற்புலடதத்துதாை். நீங்ேள் சவளிகயற 
கவை்டும் எை்றால், உதவி இருேக்ும்.
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உணவு அை்ைது 
அத்தியாைசிய 
ஹபாருட்களுக்காை 
அணுகை்

உங்ேளுேக்ு கதலவயாை அதத்ியாவசிய சபாருட்ேலள உங்ேளுேக்ு 
சோை்டு வந்து தர முடியுமா எை்று உங்ேள் குடும்பம், whānau, 
நண்பரக்ள் மற்றும் அண்வட கபாை்ற ஆதரவு சநட்சவாரே்க்ுடை் 
ேலந்து கபசுங்ேள். 
உங்ேளுேக்ு மருந்து கதலவப்பட்டால், உங்ேள் மருந்தேதல்தத ்சதாடரப்ு 
சோள்ளுங்ேள்.

மாணைர ்தை்ைாரை் 
ஹதாண்டரஅ்ணி ஆேல்ாந்லத 
கெரந்்த சதாடரப்ு இல்லாத 
விநிகயாேதத்ிற்கு  
https://shop.sva.org.nz

சூப்பரம்ாரே்ச்ேட் கொம் சடலிவரி, உைவுப் சபாட்டலங்ேள், உலறந்த 
தயாரந்ிலல உைவு, ெந்தா உைவுப் சபட்டிேள் (லம ஃபூட் கபே ்அல்லது 
ெகலா ஃப்சரஷ் கபாை்றலவ) அல்லது கவறு முழு உைவு விநிகயாே 
கெலவ கபாை்ற கீை்ேை்ட உைவு விநிகயாேதல்த முயற்சிேே்வும்:

https://shop.countdown.co.nz/
shop/content/priority-assistance/ 
(கவுண்டவுை்) 
https://www.newworld.co.nz/shop  
(ந்யூ ைரை்்ட்)

உைவு வாங்ே உங்ேளுேக்ு நிதி உதவி கதலவப்பட்டால், ஹைாரக்் 
அண்ட் இை்கம் உதவுவதற்ோே இருேக்ிறது.  

சவாரே் ்அை்ட் இை்ேம் 
0800 எை்ேள் மற்றும் 
இலைப்புேளுேக்ு கீகை 
பாரே்ே்வும்.

உங்ேளுேக்ு அவெரமாே உைவு கதலவப்பட்டால் உங்ேள் 
உள்ளூர ்உைவு வங்கி உங்ேளுேக்ு உதவேக்ூடும் – உங்ேள் உள்ளூர ்
விநிகயாகிப்பவர ்இலைப்லபப் பாரே்ே்வும்.

www.familyservices.govt.nz/directory/ 
(உணவு ைங்கிகள்)

நீங்ேள் முயற்சித்து கமகல உள்ள ஏகதனும் விருப்பங்ேள் மூலம் 
ஆதரலவ அணுே முடியவில்லல எை்றால், உங்ேள் உள்ளூர ்சிவில் 
பாதுகாப்பு மற்றும் அைேர சமைாண்வம (CDEM) குழுவைத் 
சதாடரப்ு சோள்ளவும். 

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

நிதி உதைிக்காக அவெர நிதி உதவி மற்றும் தற்கபாலதய கதலவேளுேக்ு ஹைாரக்் அண்ட் 
இை்கம் வலலதத்ளதத்ிற்கு வருலே தரவும். 
நீங்ேள் ஒரு முேக்ிய நை்லமேே்ாே ஆை்லலைில் விை்ைப்பிேே்லாம் 
மற்றும் உைவு உதவிேே்ாை உங்ேள் தகுதிலயெ ்ெரிபாரே்ே்லாம். 

www.workandincome.govt.nz 
https://my.msd.govt.nz/ (உைவு 
மாைியம் & ஆதரவு செயலி) 
0800 559 009 (சபாது லலை்) 
0800 552 002 (சீைியரே்ள் 65+) 
0800 88 99 00 (மாைவரே்ள்) 

‘COVID-19 ேக்ு எதிராே ஒை்றுபடுங்ேள்’ எை்ற இலையதளதத்ில் உள்ள 
COVID-19 நிதி உதவி ேருவிலயப் பயை்படுதத்ி, உங்ேளுேக்ு எை்ை ஆதரவு 
கிலடேக்ும் எை்பலத அறியலாம்.

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

ைீட்டு ைாடவக 
ஆசைாேவைக்கு

உங்ேள் ெட்ட உரிலமேள் பற்றிய தேவலுேக்ு ைீட்டு ைாடவக 
சேவைகவள சதாடரப்ுசோள்ளவும்.

0800 836 262 (ைீட்டு ைாடவக 
சேவைகவள)
www.tenancy.govt.nz

ைிைங்கு நைை் ோரந்்த 
ைிஷயங்களுக்கு

விலங்குேளுேே்ாை சோடுலமலயப் பற்றி புோரளிேே் விலங்கு 
நலை் ொரந்்த ெந்கதேங்ேள் மற்றும் தேவல்ேளுேக்ு முதை்லம 
சதாழில்ேளுேே்ாை அலமெெ்ேதல்த அலைேே்வும்.

0800 00 83 33 (MPI)

விலங்கு நல அவெரநிலலேளுேக்ு, நீங்ேள் உங்ேள் உள்ளூர ்SPCA 
வமயத்வதயும் அலைேே்லாம்.

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

ைணிக ஆதரவுக்காக அரொங்ே நிதி ஆதரவுேள், இலவெ அல்லது மாைியம் சபற்ற நிபுைர ்
வழிோட்டுதல் மற்றும் ஆகலாெலைேலளே ்ேை்டறிதல், சவவ்கவறு 
எெெ்ரிேல்ே நிலலேள் எை்றால் எை்ை அல்லது வைிேத ்சதாடரெ்ச்ிப்பற்றி 
அலைத்து நியூசிலாந்து வைிேங்ேள் மற்றும் ஏேகபாே வரத்த்ேரே்ள் 
ஆதரவு மற்றும் ஆகலாெலைலயப் சபறலாம். 
பைியாளர ்மாற்றங்ேள், பைியாளர ்ஆகராேக்ியம் மற்றும் 
தங்ேள் உடல்நலம் மற்றும் பாதுோப்பு ேடலமேலள பூரத்த்ி 
செய்தல் கபாை்றவற்றிற்கு பைியமரத்்துபவரே்ள் குறிப்பிட்ட 
ஆகலாெலைேலளயும் சபறலாம்.

வடேக்ு தீவு 0800 500 362
சதற்கு தீவு 0800 505 096

சைவைைாய்ப்பு 
ஆசைாேவை மற்றும் 
ஆதரவுக்காக

நீங்ேள் கவலல கதடுகிறீரே்ள் அல்லது ஒரு ோலியிடதல்த நிரப்ப 
கவை்டும் எை்றால் ஹைாரக்் அண்ட் இை்கம் – ஐ சதாடரப்ு 
சோள்ளவும்.

0800 779 009  
(சவாரே் ்அை்ட் இை்ேம்மிை் 
கவலல கதடல் லலை்) 
www.workandincome.govt.nz

ஒரு பைியாளராே உங்ேள் உரிலமேள் பற்றிய தேவலுேக்ு சைவை 
ைாய்ப்பு நியூசிைாந்து ஐ சதாடரப்ு சோள்ளவும் அல்லது  அவரே்ளிை் 
வலலதத்ளதல்தப் பாரல்வயிடவும்.

0800 20 90 20  
(கவலலவாய்ப்பு நியூசிலாந்து) 
www.employment.govt.nz

எவ்வாறு பாதுோப்பாே கவலல செய்வது எை்பது பற்றிய தேவலுேக்ு 
ஒரக்்சேஃப் ஐ சதாடரப்ு சோள்ளவும்.

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

பிற ஆதரவு பற்றிய 
கூடுதை் தகைலுக்கு 

COVID-19 க்கு எதிராக ஒை்றுபடுங்கள் இலையதளதல்தப் 
பாரல்வயிடவும்.

www.Covid19.govt.nz 

உங்ேள் உரிலமேள் மற்றும் ேடலமேலளப் புரிந்துசோள்ளவும், நீங்ேள் 
நடவடிேல்ே எடுேே் கவை்டிய ஆதரலவ வைங்ேவும், குடிமக்கள் 
ஆசைாேவைப் பணியகத்வத சதாடரப்ு சோள்ளவும்.

0800 367 222 (குடிமேே்ள் 
ஆகலாெலைப் பைியேம்)

Covid19.govt.nz எை்ற COVID-19 இலையதளதத்ிலிருந்து எடுேே்ப்பட்ட தேவல்ேள். இது சதாடரந்்து புதுப்பிேே்ப்பட்டு வருகிறது. ஆேஸ்ட் 2021 வலர தற்கபாலதய நிலவரப்படி.

நம் அலைவருேக்ும் உைவு மற்றும் 
மருந்து கபாை்ற அதத்ியாவசிய 
சபாருட்ேள் கதலவ, எைகவ 
தயவுசெய்து அலவ இல்லாமல் 
இருேே் கவை்டாம். இலத உங்ேளிடம் 
சோை்டு வந்து கெரே்ே் நிலறய வழிேள் 
உள்ளை.

நீங்ேள் சபாருட்ேலள 
விநிகயாகிேக்ிறீரே்ள் எை்றால், 2 மீட்டர ்
இலடசவளியில் இருப்பலதயும் முே 
ேவெம் அைிவலதயும் நிலைவில் 
சோள்ளவும்.

ஒரு பைியாளராே உங்ேள் 
உரிலமேலள அறிந்து 
உங்ேலள பாதுோத்துே ்
சோள்ளுங்ேள்.

அலைவரும்  
ேவைித்துேச்ோள்ளப்படுகிை்றைர ் 
எை்பலத உறுதிப்படுதத் பல  
நிறுவைங்ேள் கவலல செய்கிை்றை.

பைியமரத்்துபவரே்ள், பைியாளரே்ள் 
மற்றும் கவலல இைந்தவரே்ள் அல்லது 
வருமாைம் குலறேே்ப்பட்டவரே்ளுேக்ு 
ஆதரவு அல்லது உைவு வாங்குவதற்கு 
உதவி கிலடேே்லாம்.


