
การบรกิารและการสนับัสนุันั
ไม่่ต้อ้งเกรงใจที่่�จะขอความ่ช่ว่ยเหลือื ในขณะที่่�เราที่ำางานเพื่ื�อใหผ่้่านพื่น้ไปด้ว้ยกนั ก็ม่ผ้่่ค้นแลืะ
หน่วยงานที่่�สาม่ารถใหก้ารสนับสนุนที่า่นม่ากม่าย ต้อ่ไปน่�เป็น คำาแนะนำา ความ่ช่ว่ยเหลือื หรอื
การสนับสนุนเผ่ื�อที่า่นต้อ้งการ หากที่า่นพ้ื่ด้ภาษาองักฤษไม่่ได้ ้ที่า่นสาม่ารถขอลืา่ม่แปลืภาษา
เม่ื�อที่า่นโที่รไปที่่�หน่วยงานของรฐับาลืสว่นใหญ่่

ในักรณีีฉุุกเฉิุนั ใหโ้ที่รไปที่่�หม่ายเลืข 111 เก่�ยวกบัไฟไหม่แ้ลืะเหต้ฉุุุกเฉิุน ต้ำารวจ  รถ
พื่ยาบาลื

111 (Emergency Line)

สำาหรบัคำำาแนัะนัำาด้า้นั
สุขภาพ  

หากที่า่นม่อ่าการของโรคหวดั้ ไขห้วดั้ใหญ่ ่หรอื COVID-19 ใหท้ี่า่นไป
รบัการต้รวจหาเช่ื �อ 

0800 358 5453 
(Healthline – คำาแนะนำาด้า้นสขุภาพื่เก่�ยว
กบั COVID-19)

โที่รหาแพื่ที่ยข์องที่า่นหรอืต้ดิ้ต้อ่ Healthline เพื่ื�อขอรบัคำาแนะนำาแลืะ
ขอ้ม้่ลืด้า้นสขุภาพื่ฟรจ่ากผ้่เ้ช่ ่�ยวช่าญ่ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรม่ม่าแลืว้

0800 611 116 
(Healthline – คำาแนะนำาด้า้นสขุภาพื่ที่ั�วไป)
www.healthpoint.co.nz

สำาหรบัคำำาแนัะนัำาด้า้นั
สุขภาพเกี�ยวกบัทารกหรอื
เด้ก็

โที่รหา Plunket เพื่ื�อพ้ื่ด้คยุกบัพื่ยาบาลืของ Plunket
โที่รศัพัื่ที่ส์าย PlunketLine เป็นบรกิารโที่รศัพัื่ที่ฟ์รส่ำาหรบัความ่ช่ว่ย
เหลือืแลืะบรกิารคำาแนะนำาแกท่ี่กุครอบครวั ญ่าต้ ิแลืะผ้่ด้้แ้ลืผ้่ป่้วยหรอื
ผ้่ช้่รา

0800 933 922 (PlunketLIne)

สำาหรบัการสนับัสนุันัด้า้นั
สุขภาพจิติหรอืการตดิ้ยา
เสพตดิ้

โที่รหรอืสง่ขอ้ความ่ที่่�หม่ายเลืข 1737 เพื่ื�อพ้ื่ด้คยุกบัใครบางคนที่่�ผ่่าน
การฝึึกอบรม่ในการใหค้วาม่ช่ว่ยเหลือืแกท่ี่า่น

1737 (1737 Helpline)
1737.org.nz

สำาหรบัความ่ช่ว่ยเหลือืเฉุพื่าะที่าง ที่า่นสาม่ารถต้ดิ้ต้อ่ที่างโที่รศัพัื่ที่ก์บั  
Depression Helpline สำาหรบัอาการซึมึ่เศัรา้ หรอื Alcohol Drug 
Helpline สำาหรบัสรุาแลืะยา

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

สำาหรบัการสนับัสนุันัในั
กรณีีมีคีำวามีรุนัแรงในั
คำรอบคำรวัหรอืคำวามีรุนัแรง
ทางเพศ

โที่ร 111 หากที่า่นหรอืคนอื�นต้กอย้ใ่นอนัต้รายจากการถก้ที่ำารา้ยหรอื
อาจที่ำารา้ยต้อ่ต้นเอง

111 (Emergency Line) 

คน้หาบรกิารช่ว่ยเหลือืที่างสงัคม่ที่่�อย้ใ่กลืบ้า้นของที่า่น โที่รไปที่่� 
Family Services 211 helpline.

0800 211 211  
(สายด้ว่นับรกิารคำรอบคำรวั 211) 
www.familyservices.govt.nz/
directory/

โที่รไปหา Women’s Refuge เพื่ื�อขอคำาแนะนำา ความ่ช่ว่ยเหลือื แลืะ
ที่่�พื่กัที่่�ปลือด้ภยัเม่ื�อที่า่นต้อ้งเผ่ช่ญิ่กบัความ่รนุแรงในช่ว่ติ้

0800 733 843 (Women’s Refuge)

ไปที่่�สายด้ว่นการที่ารณุกรรม่ต้อ่ผ้่ส้ง้อาย ุElder Abuse Helpline ซึึ�ง
เป็นบรกิารฟรท่ี่่�ผ้่ส้ง้อายสุาม่ารถต้ดิ้ต้อ่ได้ห้ากต้นเองหรอืคนที่่�ต้นเอง
ร้จ้กักำาลืงัประสบกบัการที่ารณุกรรม่ผ้่ส้ง้อายุ

0800 32 668 65 (Elder Abuse 
Hotline)

สำาหรบัคำวามีเป็็นัหว่งกงัวล
เกี�ยวกบัคำวามีเป็็นัอย่่ที�ด้ี
หรอืคำวามีป็ลอด้ภยัของเด้ก็ 

โที่รไปที่่� Oranga Tamariki หากเด็้กหรอืคนหนุ่ม่สาวไม่่ปลือด้ภยัไม่่ได้ ้
รบัการด้แ้ลืหรอืแยกจากพ่ื่อแม่่หรอืผ้่ด้้แ้ลื 

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

สำาหรบัคำวามีช่ว่ยเหลอืผู่้ ้
เยาว ์

Youthline (ยธ้ไลืน)์ ใหค้วาม่ช่ว่ยเหลือืผ้่เ้ยาว ์รวม่ถงึคนที่่�อย้ใ่นสภาวะ
ด้ิ �นรน Youthline ใหบ้รกิารโที่รสายด้ว่นฟรต่้ลือด้ 24 ช่ ั�วโม่ง ที่กุวนั 

Youthline
โที่รฟร ่0800 376 633
สง่ขอ้ความ่ฟร ่234 
Webchat:  
https://www.youthline.co.nz/ 

สำาหรบัการสนับัสนุันัในั
ช่นับทและการเกษตร

ต้ดิ้ต้อ่ Rural Support Trust ในพื่ื �นที่่�ของที่า่น พื่วกเขาสาม่ารถช่่ �นำา
ใหท้ี่า่นไปในที่ศิัที่างที่่�ถก้ต้อ้งเพื่ื�อขอรบัการสนับสนุนที่่�ที่า่นต้อ้งการ

0800 787 254 (Rural Support 
Trust)

เม่ื�อที่า่นไม่่สบาย ที่า่นต้อ้งขอรบัความ่
ช่ว่ยเหลือืที่างการแพื่ที่ยซ์ึ ึ�งถอืวา่ม่่
ความ่สำาคญั่อย้เ่สม่อ ที่า่นไม่่จำาเป็น
ต้อ้งรอ

อยา่งไรก็ต้าม่หากที่า่นร้ส้กึวา่ไม่่สบาย 
ขอใหท้ี่า่นที่ราบวา่ม่ใ่ครบางคนที่่�พื่รอ้ม่
จะพ้ื่ด้คยุกบัที่า่นหากต้อ้งการ

การหลืบลื่ �จากแวด้วงคนใกลืช้่ดิ้หรอื
บบัเบิ �ลื (bubble) ของที่า่นเพื่ื�อต้วัเอง
หรอืคนอื�นปลือด้ภยั ถอืวา่เป็นเร ื�องที่่�
สาม่ารถที่ำาได้ ้หากที่า่นต้อ้งการหลืบลื่ �
ออกไป ที่า่นจะได้ร้บัความ่ช่ว่ยเหลือืเพื่ื�อ
ใหท้ี่า่นออกไปได้ ้



19 August 2021 - Thai

สำาหรบัการเขา้ถึงึอาหาร
หรอืสิ�งของจิำาเป็็นั

พ้ื่ด้คยุกบัเครอืขา่ยที่่�ใหก้ารสนับสนุนของที่า่น เช่น่ คำรอบคำรวั ญาต ิ
เพื�อนั และเพื�อนับา้นั วา่พื่วกเขาสาม่ารถนำาสง่สิ�งของที่่�จำาเป็นใหท้ี่า่น
ได้ห้รอืไม่่ 
หากที่า่นต้อ้งการยา โปรด้ต้ดิ้ต้อ่รา้นขายยาของที่า่น

Student volunteer army หรอืนักเรย่น
นักศักึษาอาสาสม่คัร สำาหรบัการนำาสง่เด้ลืเิว
อรแ่บบที่่�ไม่่ม่ก่ารสมั่ผ่สัระหวา่งกนัที่่�ต้ ั�งอย้ใ่น
โอค๊แลืนด้ ์https://shop.sva.org.nz

ลืองใช่บ้รกิารเด้ลืเิวอรอ่าหาร เช่น่ บรกิารจดั้สง่ถงึบา้นของซึเ้ปอร ์
ม่ารเ์ก็ต้ อาหารกลือ่ง อาหารสำาเรจ็รป้แช่แ่ข็ง กลือ่งอาหารสง่ใหส้ม่าช่กิ
บอกรบั (เช่น่ My Food Bag แลืะ Hello Fresh) หรอืบรกิารเด้ลืเิวอร ่
อาหารประเภที่อื�น ได้แ้ก่

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

หากที่า่นต้อ้งการความ่ช่ว่ยเหลือืที่างการเงนิเพื่ื�อใช่ซ้ึ ื �ออาหาร หน่ัวย
งานั Work and Income อาจช่ว่ยที่า่นได้ ้ 

ด้ห้ม่ายเลืขโที่รศัพัื่ที่ ์0800 แลืะลืงิกข์องหน่วย
งาน Work and Income ได้จ้ากขา้งลืา่งน่�

หากที่า่นต้อ้งการอาหารอยา่งรบ่ด้ว่น โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ขอความ่ช่ว่ยเหลือื
จากธนาคารอาหาร (foodbank) ที่่�อย้ใ่กลืบ้า้นของที่า่น – ด้ล้ืงิกข์อง
ธนาคารอาหารที่่�อย้ใ่กลืบ้า้นของที่า่นที่่�น่�

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

หากที่า่นได้พ้ื่ยายาม่แลืว้ แต้ไ่ม่่สาม่ารถเขา้ถงึการสนับสนุนผ่่านต้วัเลือืก
ใด้ๆ ขา้งต้น้ โปรด้ต้ดิ้ต้อ่กลุ่มี Civil Defence and Emergency 
Management (CDEM) Group ที่่�อย้ใ่กลืบ้า้นของที่า่น

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

สำาหรบัการสนับัสนุันั
ทางการเงินั

เขา้ไปเย่�ยม่เว็บไซึต้ข์องหน่ัวยงานั Work and Income เพื่ื�อขอรบั
ความ่ช่ว่ยเหลือืฉุุกเฉิุนแลืะความ่จำาเป็นต้อ่เนื�อง 
ที่า่นสาม่ารถสม่คัรรบัสทิี่ธปิระโยช่นห์ลืกัที่างออนไลืนแ์ลืะต้รวจสอบสทิี่ธิ �
ของที่า่นเพื่ื�อขอรบัความ่ช่ว่ยเหลือืด้า้นอาหาร 

www.workandincome.govt.nz 
https://my.msd.govt.nz/ (Food grant 
& benefit) 
0800 559 009 (สายด้ว่นเร ื�องที่ั�วไป) 
0800 552 002 (สำาหรบัผ้่ส้ง้อาย ุ65 ป่
ขึ �นไป) 
0800 88 99 00 (สำาหรบันักเรย่น
นักศักึษา) 

ที่า่นยงัสาม่ารถใช่เ้คร ื�องม่อืสนับสนุนที่างการเงนิในสถานการณ ์
COVID-19 บนเว็บไซึต้ ์Unite Against COVID-19 เพื่ื�อด้ว้า่ม่ก่าร
สนับสนุนใด้บา้งสำาหรบัที่า่น

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

สำาหรบัคำำาแนัะนัำาการใหเ้ช่า่
และการเช่า่ที�อย่่อาศยั

ต้ดิ้ต้อ่ Tenancy Services เพื่ื�อขอขอ้ม้่ลืเก่�ยวกบัสทิี่ธติ้าม่กฎหม่าย
ของที่า่น

หมีายเลข 0800 836 262 (บรกิารเช่า่
ที�อย่่อาศยั Tenancy Services) 
www.tenancy.govt.nz

สำาหรบัเร ื�องสวสัด้ภิาพของ
สตัวเ์ลี �ยง

ต้ดิ้ต้อ่กระที่รวงอตุ้สาหกรรม่พื่ื �นฐาน (Ministry of Primary Industries) 
เพื่ื�อต้อบขอ้กงัวลืเร ื�องสวสัด้ภิาพื่สตั้วเ์ลื่ �ยงแลืะเพื่ื�อแจง้การที่ารณุกรรม่สตั้ว ์

หมีายเลข 0800 00 83 33 (กระทรวง
อตุสาหกรรมีพื �นัฐานั)

สำาหรบัเหต้ฉุุุกเฉิุนเก่�ยวกบัสวสัด้ภิาพื่ของสตั้วเ์ลื่ �ยง ที่า่นยงัสาม่ารถโที่ร
ไปที่่� SPCA Centre ที่่�อย้ใ่กลืบ้า้นของเที่า่น

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

สำาหรบัคำวามีช่ว่ยเหลอืเกี�ยว
กบัธุุรกจิิ

ธรุกจิแลืะกจิการสว่นต้วัของนิวซึแ่ลืนด้ท์ี่ั�งหม่ด้สาม่ารถรบัความ่ช่ว่ย
เหลือืแลืะคำาแนะนำาเก่�ยวกบั ความ่ช่ว่ยเหลือืที่างการเงนิของรฐับาลื 
ความ่ช่ว่ยเหลือืที่างด้า้นการคน้หาผ้่เ้ช่ ่�ยวช่าญ่ที่่�ใหก้ารด้แ้ลืแลืะใหค้ำา
แนะนำาฟรห่รอืได้ร้บัการอดุ้หนุน สิ�งที่่�แต้กต้า่งกนัในการแจง้เต้อืนในแต้ล่ืะ
ระด้บั หรอืความ่ต้อ่เนื�องของการที่ำาธรุกจิ 
นายจา้งสาม่ารถรบัคำาแนะนำาในเฉุพื่าะเร ื�องเก่�ยวกบัการเปลื่�ยนต้ำาแหน่ง
พื่นักงาน ความ่เป็นอย้ท่ี่่�ด้ข่องลืก้จา้ง แลืะการปฏิบิตั้ติ้าม่พื่นัธะด้า้น
สขุภาพื่แลืะความ่ปลือด้ภยัของที่า่น

เกาะเหนือ ที่่�หม่ายเลืข 0800 500 362
เกาะใต้ ้ที่่�หม่ายเลืข 0800 505 096

สำาหรบัคำำาแนัะนัำาและการ
สนับัสนุันัการจิา้งงานั

ต้ดิ้ต้อ่หน่วยงาน Work and Income หากที่า่นกำาลืงัหางานที่ำาหรอื
ที่า่นม่ต่้ำาแหน่งวา่งที่่�ต้อ้งการประกาศัรบัคน

หมีายเลข 0800 779 009 
(การหางานที่ำาผ่่านสายด้ว่นการการคน้หา
งาน Job Search Line ของหน่วยงาน 
Work and Income)  
www.workandincome.govt.nz

ต้ดิ้ต้อ่หน่วยงาน Employment NZ หรอืเย่�ยม่ช่ม่เว็บไซึต้ข์องหน่วย
งานเพื่ื�ออา่นขอ้ม้่ลืเก่�ยวกบัสทิี่ธขิองที่า่นในฐานะที่่�เป็นพื่นักงานลืก้จา้ง

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

ต้ดิ้ต้อ่หน่วยงาน Worksafe เพื่ื�อขอขอ้ม้่ลืเก่�ยวกบัการที่ำางานอยา่ง
ปลือด้ภยั

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

สำาหรบัขอ้ม่ีลเพิ�มีเตมิีเกี�ยว
กบัการสนับัสนุันัอื�นัๆ 

เขา้ไปเย่�ยม่ช่ม่เว็บไซึต้ข์อง Unite Against COVID-19 www.Covid19.govt.nz 

ต้ดิ้ต้อ่ สำานักังานัใหค้ำำาแนัะนัำาแกพ่ลเมีอืง (Citizens Advice 
Bureau) สาม่ารถช่ว่ยใหท้ี่า่นเขา้ใจสทิี่ธแิลืะภาระผ้่กพื่นัของที่า่น แลืะ
ใหก้ารสนับสนุนที่า่นต้าม่ที่่�ต้อ้งการเพื่ื�อการลืงม่อืปฏิบิตั้ิ

หมีายเลข 0800 367 222 (Citizens 
Advice Bureau)

ได้ข้อ้ม้่ลืม่าจากเว็บไซึต้ ์COVID-19 Covid19.govt.nz ซึ ึ�งม่ก่ารปรบัปรงุอยา่งสม่ำ�าเสม่อ เป็นปัจจบุนั ณ เด้อืนสงิหาคม่ 2021

เราที่กุคนต้อ้งการอาหารแลืะสิ�งของ
จำาเป็น เช่น่ ยารกัษาโรค ด้งันั�นโปรด้
อยา่พื่ยายาม่หลืก่เลื่�ยงการหาอาหาร
แลืะสิ�งของจำาเป็น ม่ว่ธิม่่ากม่ายที่่�จะ
นำาอาหารแลืะสิ�งของจำาเป็นเหลืา่น่�ม่า
ใหท้ี่า่น

หากที่า่นเป็นผ้่ส้ง่เด้ลืเิวอรข่องกนิ
ของใช่ ้โปรด้อยา่ลืมื่การอย้ห่า่งกนั 2 
เม่ต้ร แลืะสวม่ใสส่ิ�งปกปิด้ใบหนา้

อาจม่ค่วาม่ช่ว่ยเหลือืสำาหรบันายจา้ง 
ลืก้จา้ง แลืะคนที่่�ต้กงานหรอืม่ร่ายได้ ้
ลืด้ลืง หรอืต้อ้งการได้ร้บัความ่ช่ว่ยเหลือื
ในการซึื �ออาหาร

ร้ส้ทิี่ธขิองที่า่นในการเป็นพื่นักงาน
ลืก้จา้ง แลืะรกัษาต้นเองใหป้ลือด้ภยั

ม่อ่งคก์รต้า่งๆ ม่ากม่ายที่่�กำาลืงัที่ำางาน
เพื่ื�อที่ำาใหท้ี่กุที่า่นได้ร้บัการด้แ้ลื


