
الدعم المالي:
الهجوم المسلح على مساجد كرايستشيرش

ابتداءاً من 3 حزيران/ يونيو 2019، سنوفر المساعدة المالية إلى المزيد من 
المتضررين من جراء هجوم المساجد.

إذا لم تتمكن من كسب دخل كاٍف لدفع ثمن ما تحتاجه أنت وعائلتك، وكنت 
من المتضررين من جراء الهجوم فإليك ما يمكننا المساعدة به.

لدي تأشيرة استجابة كرايستشيرش
إذا كان لديك تأشيرة استجابة كرايستشيرش، فمن الممكن أن 
تكون مؤهال للحصول على النوع األساسي من معونة الضمان 

االجتماعي وغيرها من المساعدات المالية. ال تحتاج إلى أن تكون 
قد أقمت في نيوزيلندا لمدة سنتين.

يشمل هذا األشخاص المقيمين الدائمين الذين أقاموا في نيوزيلندا 
ألقل من عامين وكانوا مؤهلين للحصول على تأشيرة استجابة 

كرايستشيرش. 

أنا مؤهل لتأشيرة استجابة كرايستشيرش
 إذا كنت مؤهالً للحصول على تأشيرة استجابة كرايستشيرش، 

 فقد نكون قادرين على أن ندفع لك دفعات كرايستشيرش 
.)MSD( الجديدة التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية

انظر خلف الصفحة لمزيد من التفاصيل.

أنا غير مؤهل لتأشيرة استجابة كرايستشيرش
إذا:

كنت هنا بتأشيرة مؤقتة، و 	 

كانت تربطك عالقة وثيقة بشخص كان حاضراً أثناء الهجوم 	 
على المساجد، أو كان قد أصيب أو توفي من جراءه،

فقد تكون مؤهالً للحصول على دفعة كرايستشيرش الجديدة من 
وزارة التنمية االجتماعية )MSD(.  ونعني بالعالقة الوثيقة بأن 

تكون شريك حياة، أو أحد الوالدين، أو طفل أو أخ بالغ )غير معال(.

انظر خلف الصفحة لمزيد من التفاصيل.

أنا لي عالقة بالمساجد أو بمجتمع كرايستشيرش 
اإلسالمي وأواجه صدمة نفسية بسبب هذا الهجوم

إذا:

كنت جزءاً من المسجدين أو مرتبط بهما أو بالمجتمع اإلسالمي 	 
في كرايستشيرش، و

كنت في نيوزيلندا في 15 مارس 2019، و	 

كنت تعاني من صدمة نفسية بسبب الهجمات، 	 

فقد تكون مؤهالً للحصول على دفعة كرايستشيرش الجديدة 
من وزارة التنمية االجتماعية )MSD(.  ستحتاج إلى الحصول على 

شهادة طبية من طبيبك أو األخصائي النفسي.  قد نكون قادرين 
على مساعدتك في دفع ثمن هذا، لذا يرجى التحدث معنا حول 

هذا الموضوع.

انظر خلف الصفحة لمزيد من التفاصيل.

حين تقديم المساعدات المالية، سنأخذ 
بعين االعتبار دخلك وممتلكاتك لتحديد 

المبلغ الذي تستحقه.



 إذا كنت أنت أو عائلتك بحاجة لدعم موظف حالة مخصص، فيرجى االتصال بالرقم9257 961 03  
support@msd.govt.nz أو البريد اإللكتروني

 دفعة جديدة للمتضررين من جراء 
الهجوم المسلح على المساجد

لقد تم تخصيص دفعة أسبوعية جديدة من وزارة التنمية االجتماعية لألشخاص المتضررين من الهجوم 
على المساجد الغير مؤهلين لدفعات أخرى. تتوفر الدفعة المخصصة للمتضررين من جراء الهجوم على 

مساجد كرايستشيرش ابتداءاً من 3 يونيو. يمكن أن يستمر الدفع لمدة تصل إلى سنة واحدة.

ما هو المبلغ الذي سأحصل عليه؟
سيتم تحديد المبلغ المدفوع استناداً إلى وضعك و أي دخل آخر تستلمه. عادًة ما ستحصل على نفس المبلغ كل أسبوع ولكن قد يتغير هذا 

من حين آلخر بتغير وضعك. سنبقى على اتصال بك للتأكد من توفير كل الدعم الذي يمكنك الحصول عليه والمتناسب مع وضعك.

ربما تكون قد استلمت مدفوعات من خالل المنظمات التي توزع التبرعات لألشخاص المتضررين من جراء الهجوم على المساجد - فلن 
يتم اعتبارها دخالً أو أصوالً نقدية حين تحديد ما يمكنك الحصول عليه.

كيف أتقدم بطلب الدعم المالي؟
إذا كان لديك موظف مخصص لحالتك، فتحدث معه بشأن المساعدة التي قد تكون متاحة لك أو لعائلتك.

إذا لم يكن لديك موظف مخصص لحالتك، فيرجى االتصال بالرقم 009 559 0800.

إذا لم تكن متأكداً فيما إذا كنت مؤهالً أم ال، فالرجاء االتصال حتى نتمكن من التحدث معك بهذا الشأن. حتى لو لم تكن مؤهالً، فسنرى ما 
إذا كانت هناك طرق أخرى يمكننا من خاللها توفير المساعدة لك.

يمكننا أن نرتب لشخص يتحدث معك بلغتك. الرجاء أخبرنا بذلك عند اتصالك بنا.
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