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د  ه ان ت رف رار گ د ق اج س ه م ه ب ل م �ی ح أث ت ت ح ه ت ی ک �ت ش ی راد ب ه اف ا ب ن 2019 م اریخ 3 ژوئ از ت

م. ی ی ده ه م ایل ارائ ک م م ک

ه  ه ب ل م �ی ح أث ت ت ح ت و ت س ی ا�ف ن ان ک واد ت ان ود و خ اج خ ت ح ای د م ری رای خ ا ب م د ش ر درآم اگ

م. ی ن ک ک م ا ک م ه ش ر ب رق زی ه ط م ب ی وان ت ی ا م د، م ه ای ت رف رار گ د ق اج س م

من یک ویزای پاسخ کرایست چرچ دارم

ایط دریافت کمک  اگر شما ویزای پاسخ کرایست چرچ دارید، ممکن است واجد �ش

هزینۀ اصیل ]main benefit[ و کمک های مایل دیگر باشید. اقامت دو ساله در 

نیوزیلند برای دریافت این کمک ها الزامی نیست.

این شامل افرادی می شود که مقیم دائم نیوزیلند هستند و کم�ت از دو سال در 

ایط ویزای پاسخ کرایست چرچ می بوده اند. نیوزیلند بوده  و واجد �ش

ایط دریافت ویزای پاسخ کرایست چرچ هستم من واجد �ش

ایط دریافت ویزای پاسخ کرایست چرچ هستید، ما ممکن است  اگر واجد �ش

بتوانیم به شما کمک هزینۀ جدید کرایست چرچ را از وزارت توسعۀ اجتماعی 

]Ministry of Social Development[ پرداخت کنیم.

برای جزئیات به پشت صفحه رجوع کنید.

ایط ویزای پاسخ کرایست چرچ نیستم من واجد �ش

اگر:

با یک ویزای موقت اینجا هستید، و	 

شما از بستگان نزدیک شخیص هستید که در زمان حمله ها حا�ض بوده، و یا 	 

در اثر حمله ها مجروح یا کشته شده،

ایط کمک هزینۀ جدید کرایست چرچ از وزارت توسعۀ  شما ممکن است واجد �ش

اجتماعی ]Ministry of Social Development[ باشید. منظور ما از “بستگان 

، والدین، فرزند یا خواهر و برادر بالغ )غ�ی وابسته( 
گ

یک زند� نزدیک”، �ش

می باشد.

برای جزئیات به پشت صفحه رجوع کنید.

من با مساجد یا با جامعۀ مسلمان کرایست چرچ ارتباط دارم 

و بر اثر حمله دچار  ناراح�ت روحی شده ام

اگر:

شما عضوی از جامعۀ مسلمان کرایست چرچ هستید و یا به دو مسجد 	 

مرتبطید، و

در تاریخ 15 مارس 2019 در نیوزیلند بوده اید و	 

بر اثر حمله دچار ناراح�ت روحی شده اید،	 

ایط کمک هزینۀ جدید کرایست چرچ از وزارت توسعۀ  ممکن است واجد �ش

اجتماعی ]Ministry of Social Development[ باشید. الزم است که اطالعات 

پزشیک را از پزشک و یا مشاور خود دریافت کنید. ما ممکن است بتوانیم جهت 

پرداخت هزینۀ این مورد به شما کمک کنیم، پس لطفاً در این مورد با ما 

صحبت کنید. 

برای جزئیات به پشت صفحه رجوع کنید.

برای بعیصض از کمک های مایل  ما درآمد و اموال 

ان کمیک که می توانیم  ض شما را برای محاسبۀ م�ی

یم. به شما بدهیم، در نظر می گ�ی



ید   اگر خود یا خانوادتان احتیاج به حمایت مدیر پرونده ]case manager[ دارید لطفاً با شمارۀ 9257 961 03  تماس بگ�ی

یا به آدرس support@msd.govt.nz ایمیل بزنید.

�ی  أث ت ت ح ه ت رادی ک رای اف د ب دی ۀ ج ن زی ک  ه م  ک
د ه ان ت رف رار گ د ق اج س ه م ه ب ل م ح

ایط کمک هزینه های   جدید، برای افرادی که  تحت تأث�ی حمالت به مسجد قرار گرفته اند و واجد �ش
گ

ما یک کمک هزینۀ هفتیک
دیگر نیستند را از طرف وزارت توسعۀ اجتماعی ]Ministry of Social Development[ معر�ض کرده ایم. کمک هزینۀ حمله به 

مساجد کرایست چرچ از تاریخ 3 ژوئن قابل دریافت است. کمک هزینه ها تا سقف یک سال پرداخت خواهد شد.

چه مبلغی میتوانم دریافت کنم؟

 به وضعیت شما و درآمد شما از دیگر منابع دارد. معموالً شما هر هفته یک مبلغ مشخص دریافت خواهید کرد، ویل در صورت تغی�ی وضعیت 
گ

مبلغ قابل دریافت بستیک

شما، این مبلغ گاه به گاه تغی�ی خواهد کرد. ما با شما در تماس خواهیم بود تا اطمینان حاصل کنیم که تمام کمیک را که ما میتوانیم با توجه به وضعیتتان به شما ارائه 

کنیم، را دریافت میکنید.

شما ممکن است از طرف سازمان ها�ی که کمک های مردمی را میان افرادی که تحت تأث�ی حمالت به مساجد قرار گرفته اند توزیع می کنند کمک های مایل دریافت کرده 

باشید - این کمک ها به عنوان درآمد نقدی یا اموال شما در هنگام محاسبۀ مبلغ دریاف�ت کمک هزینۀ شما منظور نخواهند شد.

چگونه درخواست کنم؟

اگر مدیر پرونده ]case manager[ دارید با او در مورد کمک های موجود برای خود و خانوادۀ خود صحبت کنید.

ید. اگر مدیر پرونده ]case manager[ ندارید لطفاً با شمارۀ 009 559 0800  تماس بگ�ی

ایط نباشید ما راه های دیگر کمک  ید تا ما بتوانیم در این مورد با شما صحبت کنیم. ح�ت اگر واجد �ش ض نیستید لطفاً تماس بگ�ی یط بودن خودتان مطم�ئ اگر از واجد �ش

کردن به شما را برریس می کنیم. 

ما می توانیم ترتی�ب بدهیم که یک نفر با زبان خودتان با شما صحبت کند. وق�ت تماس گرفتید ما را مطلع کنید.
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