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 المساعدةتقديم كيف يمكننا  -مأساة كرايستشيرش 

الدعم  خدمات في كرايستشيرش، فهناك مجموعة منالتي وقعت مأساة ال من المتضررين بسببإذا كنت 
أو شهدت الهجوم  إصابة، أو تعرضت إلى فقدت أحد أفراد أسرتككنت قد سواء  -لك  ةالحكومي المتاح

 نحن هنا لمساعدتك.فلمتضررين. ل ممن يقدمون الدعمأو إذا كنت في كرايستشيرش، 

مساًء، من االثنين إلى الجمعة، ومن  6صباًحا إلى  7من الساعة  997 779 0800بالرقم اتصل 
 4698 466 4 64+ الرقم علىأو ، يوم السبت )بتوقيت نيوزيلندا(. ظهراً  1صباًحا إلى  8الساعة 

 إذا كنت تتصل من خارج نيوزيلندا.

 Government Helpline 0800 خط المساعدة الحكومي

 إذا كنت: 997 779 0800 الرقم يمكنك االتصال على

 المساعدة تود الحصول على •
 ترغب في مزيد من المعلومات. •

صباًحا  7. الخط مفتوح من الساعة 4698 466 4 64+إذا كنت تتصل من الخارج، فاتصل بالرقم 
 السبت )بتوقيت نيوزيلندا(.يوم ظهًرا،  1صباًحا إلى  8مساًء، من االثنين إلى الجمعة، ومن  6حتى 

 لدفعها الترتيبالمساعدة المالية. قد نتمكن من تقديم في  تساهمأن  للعديد من المؤسسات الحكومية يمكن
 لك عبر الهاتف.

االتصال بنا. هناك  و منكرجفنحن نمساعدة مالية، الحتى لو كنت ال تعتقد أنك مؤهل للحصول على 
االتجاه  إلى، ويمكننا توجيهك لك ةمساعدتقديمنا المن  فيها من الطرق األخرى التي قد نتمكن عديدال

 الصحيح.

    (Victim Support) دعم الضحايا

لك الدعم الكافي إذا كنت قد فقدت أحد أفراد أسرتك، أو تعرضت أو أحد أفراد  دعم الضحاياتقدم وحدة 
 ، أو شهدت الهجوم في كرايستشيرش.إصابةأسرتك إلى 

 من يمكنه االستفادة من دعمنا؟

 أفراد أسرة المتوفى 
 وأفراد أسرته على أثر الهجوم أي شخص تم نقله إلى المستشفى 
  المتضررين منهاشهود على حادثة هجوم المسجد أو 

 . هذا الدعم ال يتوجب أن تكون مواطناً نيوزيلندياً أو مقيماً لالستفادة من

 ؟ةساعدالم تقديم ناكيف يمكن

 .لك ولعائلتك )مثل ملء  المساعدة العملية يمكن لموظف الدعم أن يوفر مساعدة عملية
قد  إلى خدمات أخرى تكعلى أسئلتك، وإحال ، واإلجابةالمصرفية لشؤون، وااالستمارات

 (.تحتاجها

 عائلتك لو تقديم المساعدة لكيمكن لموظف الدعم  لحزن والصدمات.الدعم العاطفي للتغلب على ا
 الحزن والصدمات. فترةخالل 
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 .دوالر  5,000و، من أفراد األسرة ىدوالر نيوزيلندي لكل فرد متوف 15,000 مساعدة مالية
، ومنح أخرى لتغطية التكاليف شفى في هذا الحدثنيوزيلندي لكل شخص تم نقله إلى المست

ت العائال وإقامة وسفر كرايستشيرش )مثل ترتيبات الجنازة،العاجلة الناجمة عن مأساة 
 (.المتضررة

 معلومات لمزيد من ال

 846 842 0800هاتف: اتصل على رقم ال
 victimsupport.org.nznationaloffice@البريد اإللكتروني: 

www.victimsupport.org.nz 

 (ACC) مؤسسة تعويض الحوادث

ACC  قد أصيبوا أو من الذين ألشخاص أو أفراد أسرهم لم المساعدة يتقدمن شأنها هي منظمة حكومية
تعرضوا ، إذا يهافي نيوزيلندا وتشمل أيًضا زائر كل منهذه المساعدة متاحة ل .جراء حادث ماتوفوا 

 هنا. لإلصابة

 ؟االستفادة من مساعدتنا همن يمكن

  ين لهمعمادال واألشخاصالهجوم وأسرهم  من جراء اإلصابةتعرضوا إلى األشخاص الذين. 
  في الهجوم. أحبائهماألشخاص الذين فقدوا 

 ؟ةساعدالم ناكيف يمكن

 اإلصاباتعند 

 .دفع تكاليف الرعاية الطبية 
 في المائة من دخلك كتعويض أسبوعي إذا  80. ندفع ما يصل إلى دخلال ئرالتعويض عن خسا

 لم تتمكن من العمل بسبب اإلصابة.
 تنظيف وعناية  من بما يخص األعمال المنزلية . يمكننا توفير الدعمالمنزل في تكمساعد

 الرعاية الشخصية مثل االستحمام وارتداء المالبس. وتقديمبمنزلك، 
 في المنزل أو في مركز اللعب أو رياض األطفال. يمكننا المساعدة  هذه توفرت. رعاية الطفل

من القيام اإلصابة  تعيقهإذ  ألطفالهأيًضا توفير الرعاية لمساعدة الوالد المصاب في القيام بمهام 
 .تحميمهمو هممالبستغيير ، مثل بها

 أحبائهاالعائالت التي فقدت أحد 

لتغطية تكاليف الجنازة دوالر  10,000منحة جنازة تصل إلى نحن ندفع  مساعدة في تكاليف الجنازة.
الجنازة والحفل إقامة . يمكنك اختيار المبلغ دفع أي ضريبة على هذاعليك  ترتبيلن . والحفل التأبيني

 .هافي نيوزيلندا أو في خارجالتأبيني 

  

mailto:nationaloffice@victimsupport.org.nz
http://www.victimsupport.org.nz/
http://www.victimsupport.org.nz/
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. قد تتمكن األسر أيًضا من الحصول على دفعة لمرة واحدة لشريك المتوفى منح الناجين للعائالت
 ندفع:سوف (. المتوفىى عل مادياً  واألطفال والمعالين )األشخاص الذين يعتمدون

 6,668 للزوج أو الشريك نيوزيلندي دوالر 
 3,334 عاًما أو غيره من المعالين. إذا كان الطفل أو  18لكل طفل أقل من نيوزيلندي  دوالر

لن يترتب عليك عاًما، فستذهب هذه األموال إلى الوالدين أو مقدم الرعاية.  16المعال أقل من 
 دفع أي ضريبة على هذا المبلغ.

، فبإمكان العائالت الحصول على االأطف ىتوفالملشخص لإذا كان  الدعم المستمر لألطفال في نيوزيلندا.
الرابعة عشرة.  سن الطفل لمدة خمس سنوات أو حتى يبلغ الطفلمدفوعات أسبوعية للمساعدة في رعاية 

عاًما. لن تدفع ضريبة على هذه المدفوعات،  14يعتمد المبلغ على عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 .(Work and Income) العمل والدخل من مؤسسة عليهاالتي تحصل ولكنها قد تؤثر على مساعدتك 

 المدفوعات لفترة أطول. يمكن أن تستمرإذا  ننظر باألمرإذا كان الطفل يعاني من إعاقة، يمكننا أن 

، فقد تتمكن من حين وفاتهدخالً في نيوزيلندا  ىللشخص المتوفإذا كان  .تعويض أسبوعي للعائالت
في المئة من ما  80الحصول على تعويض عن فقدان هذا الدخل لدعم األسرة. نحن ندفع ما يصل إلى 

 تتاح أيضاً ، ويمكن أن وأطفاله. هذه األموال متاحة لدعم زوج أو شريك المتوفى ه المتوفيكان يكسب
حد المعالين يعيش في الخارج، فقد يظل آلبائهم أو أقاربهم اآلخرين الذين كانوا يعتمدون عليهم. إذا كان أ

 .منتفعينالمدفوعات على ظروف التعتمد المدفوعات.  استالم تلكقادًرا على 

 لمزيد من المعلومات 

 273 080 0800اتصل على رقم الهاتف: 
 zonse@acc.co.nchristchurchrespالبريد اإللكتروني: 

zw.acc.co.nww 

 إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما -االستشارة 

 (Helpline) خط المساعدة

)من الهاتف المحمول(  1737 الرسائل النصية على الرقماالتصال أو إرسال  يمكن ألي شخص
. 1737 1737 0800. يمكنك أيًضا االتصال مجاًنا من خط أرضي على ؤهلم مرشدوالتحدث إلى 

 ساعة. 24هذه خدمة مجانية على مدار 

 زيارة الطبيب

. إذا لهذه الزيارة رسوم تدفع، وقد ك، فيمكنك أيًضا زيارة طبيباإذا كنت مقيًما أو مواطًنا في نيوزيلند
 .ةالزياررسوم هذه تحدث إلى شركة تأمين السفر الخاصة بك، فقد تتم تغطية فكنت مسافراً من الخارج 

 (Work and Income) العمل والدخل

عمل. ويشمل ذلك ال العاطلين عنذوي الدخل المنخفض أو  تساعدحكومية مؤسسة والدخل هي العمل 
تقاعد صندوق و  (JobSeeker Support) الباحثين عن عملمزايا دعم  الدعم المالي، مثل

 .(New Zealand Superannuation) لنيوزيلنديينا

  

mailto:christchurchresponse@acc.co.nz
http://www.acc.co.nz/
http://www.acc.co.nz/
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 ؟مساعدةتقديم ال نامن يمكنل

مأساة كرايستشيرش أو الذين يحتاجون إلى السفر إلى كرايستشيرش  جراء األشخاص المتضررين من
 االجتماعي.من الضمان  من المنتفعينعليك أن تكون ال يتوجب . لنفس السبب

 المساعدة؟يمكننا تقديم كيف 

 المدفوعات مقابل التكاليف العاجلة أو غير المتوقعة

 قد نكون قادرين على المساعدة في بعض االحتياجات العاجلة واألساسية، مثل:

 طعامال •
 الفراش• 
 وتكاليف السفر األخرى إذا كنت مسافراً داخل نيوزيلندا. وقود السيارة• 

 (Advance Payment of Benefit) ضمان االجتماعيالدفع المسبق لل

عاجلة  احتياجاتوالذين يحتاجون إلى مساعدة لتلبية  المنتفعين بالضمان االجتماعيقد يحصل األشخاص 
 تصل إلى ستة أسابيع.لمدة  دفعات الضمان االجتماعي على دفعة مقدمة من 

 (Emergency Benefit) الطوارئ دفعات

 خرى.األ االجتماعيةنوع من الضمانات ألي  غير المؤهلينلألشخاص 

 فقدان الدخل

الدخل  عن خسارة (Civil Defence Payment) صول على مدفوعات الدفاع المدنيقد تتمكن من الح
 إذا:

 الشرطة( منطقة تطويق طوق ضمنإذا كان  مكان عملك مغلق )مثالكان • 
 15 المصادف الجمعةال يمكنك السفر إلى العمل بسبب األحداث التي وقعت في كرايستشيرش يوم • 

 مارس
 .(whānau) أو القبيلة تحتاج إلى البقاء مع العائلة• 

)مثل تصريح عمل( وتم توظيفك في وقت  تأشيرة عمل مؤقتة من حملة ال يزال بإمكانك التقديم إذا كنت
 المأساة.

 منزلك يتوجب عليك مغادرة كان

 من الدفاع المدني لتغطية التكاليف األخرى إذا: اتقد تتمكن من الحصول على دفع

 الوصول إلى منزلك، ألنك تعيش في منطقة تطوقها الشرطةلم تتمكن من • 
 توفير مكان إقامة لألصدقاء أو العائلة، أوقمت ب• 
 حتاج إلى المساعدة في الطعام أو المالبس أو الفراش ألنك ال تستطيع العودة إلى المنزل.كنت ت• 

 ن المعلومات لمزيد م

nz.govt.workandincome.www 

http://www.workandincome.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/
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 (Inland Revenue) ضريبة الدخل

الضرائب لجميع األفراد واألسر والشركات. يمكننا ب الخاصةوالدعم المشورة دائرة ضريبة الدخل توفر 
 العاملة الضريبية لألسراالستردادات أيًضا المساعدة في التأكد من حصولك على االستحقاقات المناسبة 

(Working for Families Tax Credits) ودعم الطفل (Child Support). 

 لمن يمكننا تقديم المساعدة؟

الشخصية أو المتعلقة  بالهجوم ولديهم أسئلة حول الضرائب )المسائل الضريبية تضرروااألشخاص الذين 
 على حد سواء(. باألعمال

 األسئلة التي قد تطرحها إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول: ويشمل ذلك

 (Working for Families Tax Credits) سر العاملةالضريبية لألاالستردادات  •

 (Child Support) دعم الطفل •

 (Student Loans) دراسيةالقروض ال •

  (KiwiSaver) كيويسيفر •

 أن نساعد؟ ناكيف يمكن

ما تفكر فيه اآلن. عندما تكون مستعًدا، نحن هنا لتقديم  هي ليسالضريبة المتعلقة بأن األسئلة بنحن نعلم 
 8 في أي وقت بين 0800 473 383 الرقم المعلومات والدعم الذي تحتاجه. يرجى االتصال بنا على

وم السبت. يمكننا أيًضا ظهراً ي 1صباحاً حتى  9من االثنين إلى الجمعة ومن مساءاً  8 ىحت صباحاً 
 .لك لمقابلتك شخصًيا عندما يكون ذلك مناسًبالقاء مع أحد موظفينا  ترتيب


