تحدث إلينا باللغة العربية
إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﺑﺎﻟﺗﺣدث إﻟﯾﻧﺎ، وﻛﻧت ﻗد ﺗﺟﺎوزت 65 ﻋﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف 009 559 0800 أو 002 552 .0800 إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف 008 668 .0800 وﺗﻌد
ھذه ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ، ﻟن ﯾﺗطﻠب ﻣﻧك دﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ.

إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻣوﻋد ﻟﻠﻘﺎﺋﻧﺎ، ﻓﯾﻣﻛﻧك ﺟﻠب ﺷﺧص ﻣﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك.

كيف يمكننا مساعدتك.
هنا في العمل والدخل، نعمل على مساعدة أكثر من مليون شخص في السنة بالنيابةً عن حكومة نيوزيلندا.
قد نكون قادرين على المساعدة إذا لم تكن لديك وظيفة وتحتاج إلى المال للعيش. أو إذا كنت تعمل ولكنك بحاجة إلى المال لتسديد فواتيرك. إذا كانت لديك تكاليف إضافية بسبب إعاقة ما، فقد نكون قادرين على المساعدة أيضًا. كما نقوم بدفع التقاعد 
"NZ Super" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
يرجى التحدث معنا إذا كنت بحاجة للمساعدة في السكن. يمكننا التحدث معك حول مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تساعدك في العثور على مكان دافئ وآمن وجاف ومحصن.
يمكننا أيضًا مساعدتك في العثور على وظيفة.
يتضمن موقع العمل والدخل على معلومات حول الطرق التي يمكننا أن نساعدك بها، وكيفية تقديمك لطلب المساعدة.
تعد طريقة طلب المساعدة عبر الإنترنت باستخدام MyMSD، بالنسبة لمعظم الناس، هي الطريقة الأسهل. يمكنك استخدام MyMSD لكثير من الأمور الأخرى مثل حجز المواعيد والتحقق من المدفوعات التي تصلك منا. تعرف على MyMSD من خلال موقعنا.
نود أن تقدم لك خدمة جيدة. وسيطلعك موقعنا الالكتروني عن نوع الخدمة التي يمكنك أن تتوقعها منا. كما وسيطلعك أيضًا بما يجب عليك فعله إذا لم تكن راضيًا عن خدمتنا أو عن القرارات التي اتخذناها بشأنك، وكيف يمكنك تقديم شكوى أو تقديم تعليقاتك عن خدماتنا.
إذا كنت تعاني من أجل دعم نفسك أو عائلتك أو لعدم وجود مأوى للمكوث فيه، فالرجاء الاتصال بنا. حتى إذا لم نتمكن من تقديم المساعدة بأنفسنا، فقد نعرف منظمة أخرى يمكنها أن تقوم بذلك.
وتذكر بأن العمل والدخل قد وجدت لمساعدتك ومساعدة عائلتك عند الحاجة إليها.




