ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেডি - যেভাজে আমরা সহায়তা করজত পাডর
আপনি যনি ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেনির নিকার হি – আপনি নিয়েি হানরজয়জেি, আহত হজয়জেি, ঘটিার িতযক্ষিিী বা হতাহতজির সেবা িিাি কজরজেি তজব আপনি
েরকারী েহায়তা সপজত পাজরি এখাজি আমরা আপিাজির সেবায় নিজয়ানেত।
সোমবার সেজক শুক্রবার েকাল ৭টা সেজক েন্ধ্যা ৬ টা পযচন্ত, এবং িনিবার েকাল ৮টা সেজক দুপুর ১টা (নিউনেলযাজের েময়) পযচন্ত ০৮০০ ৭৭৯ ৯৯৭ িম্বজর
সযাগাজযাগ করুি। যনি আপনি নবজিি সেজক স াি করজত চাি, তজব বযবহার করুি +৬৪ ৪ ৪৬৬ ৪৬৯৮ িম্বরটি।

০৮০০ সরকাডর যহল্পলাইন
০৮০০ ৭৭৯ ৯৯৭ িম্বজর এ স াি করজত পাজরি যনি :


সকাি োহাজযযর িজয়ােি হয়



আজরা তেয োিজত চাি।

যনি আপনি নবজিি সেজক কল করজত চাি, তজব +৬৪ ৪ ৪৬৬ ৪৬৯৮ এ িম্বজর স াি করুি। লাইিটি সোমবার সেজক শুক্রবার েকাল ৭টা সেজক েন্ধ্যা ৬ টা পযচন্ত,
এবং িনিবার েকাল ৮টা সেজক দুপু র ১টা (নিউনেলযাজের েময়) পযচন্ত সখালা আজে।
আপনি সবি কজয়কটি েরকানর েংস্থা সেজক আনেচক েহায়তা সপজত পাজরি । আমরা স াজির মাধ্যজম আপিার অেচিানির বযবস্থা করজত পানর।
এমিনক আপনি যনি মজি কজরি সয আপনি হয়জতা আনেচক েহায়তার েিয সযাগয হজবি, িা, তবু ও িয়া কজর আমাজির েজে সযাগাজযাগ করুি। অিযািয আরও অজিক
উপাজয়ই আমরা েহায়তা িিাি করজত পানর এবং আমরা আপিাজক েঠিক পে নিজিচ িিা করজত পানর।

ডভকটিম সাজপার্চ
আক্রাজন্তর েহায়তা যনি আপনি নিয়েি হানরজয় োজকি, আহত হি আপিার পনরবাজরর সকাি েিেয আহত হজয়জেি অেবা ক্রাইস্টচাচচ হামলার িতযক্ষিিী হজয়
োজকি তজব েহায়তা িিাজি নিকটিম োজপাটচ আপিাজক োহাযয

প্রদান করজে ।
কাজক আমরা সহায়তা করজত পাডর?


নিহজতর পনরবাজরর েিেয



এই হামলােনিজত হােপাতাজল িনতচ সকাি বযনি, এবং তাাঁজির পনরবাজরর েিেযবৃ ন্দ



অিযািয িতযক্ষিিী বা গুরুতর আক্রমজের নিকার বযনিবৃ ন্দ

আমাজির েমেচি পাওয়ার েিয আপিাজক নিউনেলযাজের িাগনরক বা বানেন্দা হজত হজব িা।

আমরা ডকভাজে সাহােয করজত পাডর?


কােচ করী সহায়তা হাজত কলজম । একেি েহায়তা কমী আপিাজক এবং আপিার পনরবারজক কাযচকরী েহায়তা হাজত কলজম িিাি (জযমি মচ পূরে
করা, বযাংনকং েমেযা, আপিার িজের উত্তর এবং অিযািয সর ারাল সেবােমু হ নবষজয় পে নিজিচ ি) করজত পাজর



য াক এেং মানডসক ডেপেচ জয় সমর্চ ন। একেি েহায়তা কমী আপিার এবং আপিার পনরবাজরর সিাক ও মািনেক নবপযচয়কাজল োহাযয করজত পাজর



আডর্চ ক সহায়তা। িনত নিহত পনরবাজরর েিজেযর েিয $১৫,০০০, হােপাতাজল িনতচ িজতযক বযনির েিয $৫,০০০ এবং ক্রাইস্টচাজচচর দুুঃখেিক
ঘটিায় অিযািয েরুরী বযজয়র (জযমি অজন্তযনিনক্রয়া বযবস্থা, পনরবাজরর ভ্রমে এবং বােস্থাি) েিয অিু িাি।

আরও তজর্যর েনয
স াি: ০৮০০ ৮৪২ ৮৪৬
ইজমইল: nationaloffice@victimsupport.org.nz
www.victimsupport.org.nz
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ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেনি - সযিাজব আমরা েহায়তা করজত পানর

এডসডস (এডিজিন্ট কজেজে ন কজপচ াজর ন)
এনেনে একটি েরকারী েংস্থা যা দুঘচটিায় সকাি বযনি বা তাাঁর পনরবাজরর সকউ আহত বা নিহত হজল িজয়ােিীয় োহাযয িিাি কজর এই েহায়তাটি নিউনেলযাজের
েকজলর েিয এবং সকাি পযচটক নিউনেলযাজে ভ্রমেরত অবস্থায় আহত হজল তাাঁজিরও িিাি করা হয়

আমরা কাজদর সাহােয করজত পাডর?


এ হামলায় আহত , তাাঁজির পনরবার ও োহাযযকারী বযনিবগচ।



যারা আক্রমজি নিয়েি হানরজয়জেি।

আমরা ডকভাজে সহায়তা করজত পাডর?
আঘাতসমূ হ


নচনকৎো সেবার বযয় বহি।



উপােচন হ্রাজসর েনয ক্ষডতপূ রণ। আমরা আপিার োিানহক আজয়র ৮০ িতাংি পযচন্ত ক্ষনতপূরি িিাি কনর যনি আঘাতিাি হওয়ায় আপনি কাে
করজত অক্ষম হি।



গৃ হস্থাডল কাজে সহায়তা। আমরা আপিার বান়ি পনরচ্ছন্ন এবং সিখিাজল, এবং বযনিগত যত্নানি সযমি সগােল এবং পনরপাটিজত েহায়তা িিাি করজত
পানর।



ড শু তত্ত্বােধান। গৃ জহ বা একটি সখলার স্থাজি বা নকোরগাজটচজি েহায়তা উপলব্ধ িিাি করা হয়। আহত নপতামাতা যনি আঘাজতর কারজি, েন্তাজির
দিিনন্দি যত্ন সযমি তাজির সপািাকানি প়িাজিা, পনরষ্কার পনরচ্ছন্ন করজত অক্ষম হি তজব সেেব সক্ষজেও আমরা তাাঁজির োহাযয িিাি কনর।

যে সে পডরোর তাজদর ডপ্রয়েন হাডরজয়জে
(মৃ তযয পরেতী ধমীয় আচার) েযয় েহজন সহায়তা। আমরা অজন্তযনিনক্রয়া এবং কুলখানির বযয়বাবি $ ১০,০০০ পযচন্ত অিু িাি িিাি কনর। আপিাজক এর উপর
সকাি টযাক্স পনরজিাধ্ করজত হজব িা। আপনি নিউনেলযাে বা নবজিজি অজন্তযনিনক্রয়া বা কুলখানির স্থাি নিধ্চারে করজত পাজরি।
যেেঁ জচ োওয়া পডরোজরর সদজসযর েনয অনয দান। পনরবাজরর েিেয যনি নিহত বযানির েেী বা েনেিী, েন্তাি এবং সপাষয হি (যারা তাাঁজির উপর আনেচক িাজব
নিিচ রিীল ) তজব নতনি বা তাাঁরা এককালীি অিু িাি সপজত পাজরি। আমরা নিম্ননলনখত হাজর িিাি কনর :


স্বামী-স্ত্রী বা েেী-েনেিী সক $ ৬,৬৬৮



১৮ বেজরর কম বয়েী িনতটি নিশু বা অিযািয সপাষয $৩,৩৩৪। নিশু বা নিিচ রিীল সপাষয ১৬ বেজরর কম বয়েী হজল ,এই অেচ তাজির নপতামাতা বা
তত্ত্বাবধ্ায়কজক সিওয়া হজব। আপিাজক এর উপর সকাি টযাক্স পনরজিাধ্ করজত হজব িা।

ডনউডেলযাজে অেস্থানরত ড শুজদর েনয অেযাহত সমর্চ ন। যনি ঘটিায় নিহত সকাি বযানির েন্তািানি োজক তজব তাাঁর পনরবার নিশু সেবার েিয পাাঁচ বের পযচন্ত
অেবা নিশুর ১৪ বৎের বয়ে পযচন্ত োিানহক িাতা পাজবি। েবচজমাট পনরমাে নিিচ র কজর িাতা পাবার সযাগয ১৪ বেজরর কম বয়েী নিশুর েংখযার উপর। এই
িাতাবাবি িাি অজেচর উপর আয়কর নিজত হজব িা, তজব কাে এবং আয় অিু যায়ী এর পনরমাি নিিচ র কজর। েন্তাজির অক্ষমতা সক্ষজে , আমরা নবজবচিা করজত পানর
সয িাতাটি িীঘচ নিি ধ্জর চলজত পাজর নক িা।
পডরোজরর েনয সাপ্তাডহক ক্ষডতপূ রণ। যনি নিহত বযনি তার মৃ তুযকাজল নিউনেলযাজে আয় উপােচি করজতি, তাহজল তাাঁর মৃ তুযর কারজি পনরবাজরর আয় কজম
যাওয়ার েিয ক্ষনতপূ রে িাতা সপজত পাজরি। আমরা নিহজতর উপােচজির সমাট পনরমাজির উপর ৮০ িতাংি পযচন্ত িিাি কনর। এই অেচ নিহজতর পনত-পত্নী বা েেীেনেিী, তাজির েন্তািজির লালি-পালজি এবং তাজির সপাষয নপতামাতা বা অিয নিকটআত্মীয় যারা তাাঁর উপর নিিচ রিীল নেজলি তাাঁরা সপজত পাজরি। যনি সকাি সপাষয
নবজিজি বেবাে কজর তজব তাাঁজির িাতা িানি অবযাহত োকজত পাজর। উি িাতানি বযনির অবস্থার উপর নিিচ র কজর।

আরও তজর্যর েনয
স াি: ০৮০০ ০৮০ ২৭৩
ইজমইল: christchurchresponse@acc.co.nz
www.acc.co.nz

MSD923 W BEN 27 MAR 2019

page 2 of 4

ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেনি - সযিাজব আমরা েহায়তা করজত পানর

কাউজেডলং - েডদ কাজরা পরামজ চ র প্রজয়ােন হয়
যহল্পলাইন
সয সকউ ১৭৩৭ (জমাবাইল সেজক) িম্বজর কল বা সমজেে পাঠাজত এবং িনিনক্ষত পরামিচিাতার োজে কো বলজত পাজরি। লযােলাইি সেজকও নবিামূ জলয ০৮০০
১৭৩৭ ১৭৩৭ এই িম্বজর কল করজত পাজরি। সেবাটি নবিামূ জলয ২৪ ঘন্টা সিওয়া হয় ।

ডচডকৎসজকর সাজর্ সাক্ষাৎ
আপনি যনি নিউনেলযাজে বেবােকারী বা িাগনরক হি তজব আপনি আপিার স্থািীয় িািাজরর নিকজট সযজত পাজরি, ন িজযােয হজত পাজর। আপনি যনি অিয সিি
সেজক ভ্রমজে আজেি, আপিার ভ্রমে বীমা িিািকারীর োজে সযাগাজযাগ করুি, (নচনকৎেজকর ন বাবি খরচ) বীমা দ্বারা পনরজিাধ্জযাগয হজত পাজর।

কাে এেং আয়
কাে এবং আয় একটি েরকানর েংস্থা যা সবকার বা নিম্নেীমার আয় উপােচিকারী বযানিজির োহাযয কজর। িিত্ত েহায়তার মজধ্য রজয়জে আনেচক েু নবধ্া , সযমি কাজের
েন্ধ্াজির োজপাটচ এবং নিউনেলযাজের েু পার এিুজয়িি।

আমরা কাজক সহায়তা করজত পাডর?
ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেনি দ্বারা আক্রান্ত বযনি বা উি ঘটিার কারজি যাজির ক্রাইস্টচাজচচ ভ্রমে করজত হজব। আপিাজক ইনতমজধ্য সকাি েু নবধ্াজিাগকারী বযানি হজত হজব
িা।

আমরা ডকভাজে সাহােয করজত পাডর?
েরুরী ো অপ্রতযাড ত েযজয়র ভাতা

আমরা নকেু তাৎক্ষনেক এবং অপনরহাযচ চানহিার সমটাজত োহাযয করজত পানর, সযমি:


খািয



নবোিাপে



সপট্রল এবং অিযািয ভ্রমে বযয় যনি নিউনেলযাজের অিযন্তজর ভ্রমে কজরি।

অডিম সয ডেধার ভাতা

অনবলজম্ব েু নবধ্ািাি বযনিবগচ তাৎক্ষনিক িজয়ােি সমটাজত েয় েিাহ পযচন্ত এিিান্স সপজমন্ট অ সবনিন ট েু নবধ্া সপজত পাজরি অনিম
েু নবধ্ার সপজমন্ট েয় েিাহ পযচন্ত।
েরুরী যেডনডির্

তাাঁজির েিয যারা অিয সকাি েহায়তার সযাগযতা অেচজি বযেচ।
আজয়র ক্ষডত

আপনি আজয়র ক্ষনত বাবি নেনিল নিজ ন্স সপজমন্ট সপজত পাজরি যনি:


আপিার কাজের োয়গাটি বন্ধ্ রজয়জে (জযমি পু নলি কিচজির মজধ্য োজক)



১৫ মাচচ শুক্রবার ক্রাইস্টচাজচচর ঘটিার কারজে আপনি কাজে সযাগ নিজত পাজরি নি



পনরবাজরর েজে োকজত হজব বা whānauসত।

যনি আপিার অস্থায়ী কাজের নিো (জযমি ওয়াকচ পারনমট) োজক এবং ট্রাজেনির েময় কমচরত হি তজব আপনিও আজবিি করজত পাজরি।
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ক্রাইস্টচাচচ ট্রাজেনি - সযিাজব আমরা েহায়তা করজত পানর

আপনাজক গৃ হ তযাগ করজত হজয়ডেল
আপনি অিযািয বযয় বাবি নেনিল নিজ ন্স সপজমন্ট সপজত পাজরি যনি আপনিুঃ


গৃ জহ সযজত পারজেি িা, কারে আপনি পুনলি কতৃচ ক সঘরাও এলাকায় বাে কজরি



বন্ধ্ু বা তাাঁজির পনরবাজরর আশ্রয় বযবস্থা কজরজেি অেবা



বান়ি সযজত িা পারার কারজি খািয, সপািাক বা নবোিাপজের েিয োহাযয িজয়ােি।

আরও তজর্যর েনয
www.workandincome.govt.nz

অভযন্তরীণ রােস্ব (আইআর)
অিযন্তরীে রােস্ব ইিলযাে সরনিনিউ েমস্ত বযনিগত, পনরবার এবং বযবোর েিয টযাক্স েম্পজকচ পরামিচ এবং োহাযয িিাি কজর। আমরা পনরবাজরর টযাক্স সক্রনিজটর
েিয কাে এবং নিশু েমেচি খাজত আপিার েিয েঠিক বরাদ্ধ নিনিজত োহাযয করজত।

আমরা কাজক সহায়তা করজত পাডর?
আক্রমজের নিকাজরর বযনির টযাক্স েম্পজকচ িে োকজল (বযনিগত বা বযবোনয়ক উিয় কর েংক্রান্ত)।
আপিার আরও তজেযর িজয়ােজি যনি আপিার সকাি িে োজক:


পনরবাজরর টযাক্স সক্রনিজটর েিয কাে



চাইল্ড সকয়ার



নিক্ষােীর ঋে



নকউই সেইিার

আমরা ডকভাজে সহায়তা করজত পাডর?
আমরা কর েম্পনকচ ত িোবলী এই মু হূজতচ আপিার িাবিায় সিই । আপিার উপযু ি েমজয়, আমরা িজয়ােিীয় তেয এবং োহাযয িিাজি েক্ষম। িয়া কজর আমাজির
কল করুি ০৮০০ ৪৭৩ ৩৮৩ সোমবার সেজক শুক্রবার েকাল ৮ টা সেজক রাত ৮ টা এবং িনিবার েকাল ৯ টা সেজক দুপু র ১ টা পযচন্ত। েু নবধ্ােিক েমজয় আমরা
বযনিগতিাজব আপিার োজে সিখা করজত একেি নলয়াজো বযনির বযবস্থা করজত পানর।
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