ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻመ - ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል
እንተድኣ በዚ ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻሜ ተጸሊኻ ኣለኻ፡ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ሓገዝ ንዓኻ ተዳልዩ ኣሎ ምናልባት ትፈትዎ ሰብ እንተሞይቱካ፡ ወይ እንተተጊዲኡካ ወይ ምስክር እንተኾንካ ወይ`ውን በዚ ዝተጸለዉ ሰባት ትሕግዝ
እንተድኣ ኣለኻ፡ ኽንሕግዘካ ድሉዋት ኢና።
ናብዛ ቁጽሪ ደውል፡ 0800 779 997 ካብ ሰዓት 7 ቅ፡ቀ - 6 ድ፡ቀ፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከምኡ`ውን ካብ ሰዓት 8 ቅ፡ቀ- 1 ድ፡ቀ
ቀዳም (ኒው ዘላንድ ኣቆጻጽራ ጊዜ)። ካብ ስግር ባሕሪ ክትድውል እንተደሊኻ፡ +64 4 466 4698 ተጠቀም።

0800 መንግስታዊ ናይ ሓበሬታ/ምኽሪ መስመር (0800 Government Helpline)
ናብዛ ቁጽሪ-ተለፎን - 0800 779 997 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም እንተድኣ፣



ሓገዝ ደሊኹም።
ሐበሬታ ደሊኹም።

ካብ ስግር-ባሕሪ እንተ`ድኣ ትድውል ኣለኻ እዛ ቁጽሪ-+64 4 466 4698 ተጠቀም። እዚ መስመር እዚ ካብ ሰዓት 7 ቅ፡ቀ- 6
ድ፡ቀ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ከምኡ`ውን ካብ ሰዓት 8 ቅ፡ቀ ሳብ ሰዓት 1 ድ፡ቀ ቀዳም፡ (ኒው ዘላንድ ኣቆጻጽራ ጊዜ) ክፉት ኢዩ።
ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ብ ገንዘብ ክሕግዛኹም ይኽእላ ኢየን።ንሕና`ውን ብ ተለፎን ገንዘባዊ ሓገዝ ከንምድበልኩም ንኽእል
ንኸውን ኢና።
ወላ`ውን ንዝኾነ ገንዘባዊ ሓገዝ ብቑዕ ኮንካ ኣይሰምዓካ፡ ክትድውልና ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለይ መልክዕ ክንሕግዘኩም ድሉዋት
ኢና፡ ናብቲ ቅኑዕ ኣንፈት`ውን ክንመርሓኩም ኢና።

ሓገዝ/ደገፍ ን ቀንዲ ግዳያት (Victim Support)
ሓገዝ ን ግዳያት ነዞም ዝስዕቡ ሓገዛት ይህብ፣ እንተድኣ ተፍቅሮ ሰብ ሞይቱካ፡ ወይ ኣባል ስድራቤትካ እንተተጊዲኡካ ወይ ምስክር
ን ግዳያት ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን እንተኾንካ።

ንመን ክንሕግዝ ንኽእል፥




ን ኣባላት ስድራቤት መዋቲ ።
ድሕሪ መጥቃዕቲ ናብ ሆስፒታል ዘምርሐ ወይ`ውን ኣባላት ስድራቤቱ።
ምስክር ዝኾነ ወይ`ውን ብ`ከቢድ ዝተጸልዉ።

ሓገዝና ንምርካብ ናይ ነው-ዚላንድ ዜግነት ወይ`ውን መንበሪ ክህልወካ ግድን ኣይኮነን።

ብኸመይ ንሕግዝ፥




ግብራዊ ሓገዝ. ደጋፊ ኣባል/ሰራሕተኛ ንዓኻ ወይ`ውን ንስድራቤትካ ብ ግብራዊ ሓገዝ ክድግፈካ ይኽእል ኢዩ (ንኣብነት
ፎርም ምምላእ፡ ጉዳያት ባንክ፡ መልሲ ንሕቶታትካ ከምኡ`ውን ናብ ካልእ ኣገልግሎታት ከምርሓካ ይኽእል።)
ደገፍ ን ዝተጎድአ`ን ግሁይን. ደጋፊ ኣባል/ሰራሕተኛ ንዓኻ ወይ`ውን ንስድራቤትካ ኣብ ግዜ ጋሂኻን ስምባደኻን ክሕግዘካ
ይኽእል ኢዩ።
ገንዘባዊ ሓገዝ. $15,000 ን`ነፍሲ-ወከፍ ዝሞተ ኣባል ስድራቤት፡ $5,000 ን`ነፍሲ-ወከፍ ናብ ሆስፒታል ዘምረሐ,
ከምኡ`ውን ካልእ ዝተፈላለዩ ሐገዛት ን ቅልጡፍ ገንዘባዊ ወጻኢታት ብ ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ይወሃብ፥ (ንኣብነት
ቀብሪ ስርዓት፡ ምንቅስቃስ ናይ ስድራቤት ክምኡ`ውን መዕቆቢ)።

ን`ዝያዳ ሓበሬታ፡
ቴለፎን፡ 0800 842 846
ኢመይል፡ nationaloffice@victimsupport.org.nz
www.victimsupport.org.nz
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ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻመ - ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል

ን`ግዳያት ሓደጋ ካሕሳ ምሕጋዝ ACC (Accident Compensation Corporation)
ACC-

ናይ መንግስቲ ውድብ/ትካል ኮይኑ፡ ስባት ወይ ኣባላት ስድራቤት እንተድኣ ሞይቶም ወይ`ውን እንተተጎዲኦም ሓገዛት
ይህብ። እዚ ሓገዝ እዚ ን`ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ነው-ዚላንድ ዝነብር ወይ`ውን ክበጽሕ ዝመጸ ክወሃብ ይኽእል (ኣብ ውሽጢ ነውዚላንድ ንዝተጎድኡ)።

ንመን ክንሕግዝ ንኽእል፣



ኣብ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ፡ ኣባላት ስድራቤት ግዳይ ከምኡ'ውን ንሰባት ንድግፍ።
ኣብ መጥቃዕቲ ፈታዊኦም ዝሞቶም።

ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል፥
ጉዱኣት


ገንዘባዊ ሓገዝ ን`ሕክምናዊ ክንክን።



ካሕሳ ን ኣታዊታትን ዘይብሎም- እንትድኣ ብሰንኪ መጉዳእቲ ክትሰርሕ ዘይከኣልካ፡ 80 ካብ ሚእቲ ናይ ሰሙናዊ
ኣታዊታትካ ንክሕስ።



ሓገዝ ኣብ ገዛ- ኣብ መንበሪ-ቤትካ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንህብ ንኣብነት ገዛ ነጽሪ ከምኡ'ውን ውልቃዊ ደገፍ ከም
ምሕጻብ ኣካላት፥ ደገፍ ኣብ ምኽዳን ንህብ።



ደገፍ ንምእላይ ቆልዓ- ኣብ ገዛ ፡ መጻወቲ ቦታ ወይ መዋእለ ህጻናት ደገፍ ንሕብ። ከምኡ'ውን ዝተጎድኡ ስድራቤት ን
ደቆም ክገብሩሎም ኣብ ዘይክእሉ ደገፋት ሓገዛት ንህብ፥ ንኣብነት ክዳን ኣብ ምኽዳን ከምኡ'ውን ምሕጻብ።

ዘፍቕርዎ ዝሞቶም ስድራቤታት
ሓገዝ ኣብ ናይ ቀብሪ ወጻኢታት-ን ናይ ቀብሪ ስርዓት ወይ'ውን ማርሞ ወጻኢታት ክሳብ $10000 ንኸፍል። ዝኾነ ግብሪ ትኸፍልዎ
የብልኩምን። እዚ ቀብሪ ኣብ ኒው-ዚላንድ ወይ'ውን ኣብ ዝደለኹሞ ቦታ ክግበር ይከኣል።
ንዝሰረሩ ግዳያት ኣባላት ስድራቢት ዝወሃብ ደገፍ፥ ስድራቤታት ብናይ ምዉት ብጻዮም፡ ወዶም ፡ ወይ'ውን ኣብ ትሕቲኦም ዝእለ
ሰብ ናይ ሓደ-ጊዜ ክፍሊት ክረኽቡ ይኽእሉ።



$6668 ንበዓልቲ-ቤት ወይ ብጻይ
$3334 ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ወይ'ውን ተአላዪ። እንተድኣ ትሕቲ 16 ዓመት ኮይኑ እዚ ገንዘብ
እዚ ንስድራቤት ወይ ኣላዪ ይወሃብ። እዚ ክፍሊት እዚ ግብሪ ኣይክፈሎን።

ዝቕጽል ዘሎ ደገፋት ንቆልዑት ኣብ ኒው-ዚላንድ- እቲ መዋቲ ሰብ ቆልዑት ወይ ስድራ-ቤት እንተድኣ ኣልዎ፡ ክሳብ እቲ ቆልዓ ወዲ
14 ዓመት ዝኸውን ሰሙናዊ ክፍሊት ይቕበሉ። እዚ ብዝሒ ናይ ገንዘባዊ ደገፍ ኣብ ብዝሒ ተኣለይቲ ቖልዑት ትሕቲ 14 ዓመት
ይምርኮስ።እዚ ደገፍ እዚ ዝኾነ ግብሪ ኣይክፈሎን። እንተኾነ ግን ካብ ስራሕ ወይ ኣታዊ ንክትረኽቦ ጽልዋ ከምጽኣልካ ይኽእል። እቲ
ቆልዓ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ጉድለት ወይ ጸገመት እንተድኣ ኣለዎ እዚ ሓገዝ እዚ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ክቕጽል ይኽእል።
ስሙናዊ ካሕሳ ንስድራቤት- እቲ መዋቲ ኣታዊኡ ኣብ ውሽጢ ኒው-ዚላንድ እንተድኣ ኔሩ፡ ንስድራቤቱ ዝውዕል ሰሙናዊ ሓገዝ ክትቅበል
ትኽእል። ክሳብ 80 ካብ ሚእቲ ደሞዝ ናይ መዋቲ ክንከፍል ንኽእል።እዚ ገንዘብ እዚ ንደገፍ በዓልቲ-ቤት መዋቲ ወይ'ውን ስድራ-ቤት
መዋት ወይ መቕርብ መዋቲ ይውዕል። ወላ'ውን እቲ መቕርብ/ተኣላዪ ናይ መዋቲ ኣብ ስግር ባሕሪ ዝቕመጥ እንተኾነ ሓገዝ ክቕበል
ይኽእል።እዚ ክፍሊት`ዚ ኣብ ህሉው ኩነታት ናይ ተቐባሊ ይምርኮስ።
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ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻመ - ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል

ንዝያዳ ሓበሬታ፡
ተሌፎን፡ 0800 080 273
ኢመይል፡ christchurchresponse@acc.co.nz
www.acc.co.nz

ምኽሪታት- ምስ ስኾነ ሰብ ክትዘራረቡ እንተ ደሊኹም
ናይ ሓበሬታ/ምኽሪ መስመር (Helpline)
ዝኾነ ሰብ ብ`ሞባይል ናብዛ ቁጽሪ- 1737 ክድውል ወይ ውን መልእኽቲ ን`ኣማኻሪ ክሰድድ ይኽእል። ከምኡ'ውን ብነጻ ብ ናብዛ
ቁጽሪ- 0800 1737 1737 ብ ናይ ገዛ ተለፎን ክድውል ይኽእል። እዚ ኣገልግሎት እዚ ን 24 ሰዓታት ይዝርጋሕ።

ክትሕከም ኣብ እትደልየሉ እዋን፡
እንተድኣ መንበሪ ፍቓድ ናይ ኒው-ዚላንድ ኣለካ ን`ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሓኪም ተወከስ፡ ገንዘብ ክትከፍል ክትሕተት ትኽእል።እንተድኣ
ኣብ ስግር ባሕሪ ትነብር ኣለኻ ምስ ናይ ጉዕዞ መድሕንካ ተዘራረብ። ዝኾነ ወጻኢታት ክሽፈን ይኽእል ይኸውን።

ስራሕን ፡ ኣታዊታትን (Work and Income)
ስራሕን ኣታዊታትን- ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ኣብ ጊዜ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ'ውን ም መጠነ ውሑድ ኣታዊ ን ሓገዝ ይህብ። እዚ
ድማ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኣብነት ደገፋት ከም Jobseeker Support ከምኡ'ውን New Zealand Superannuation ይህብ።

ንመን ክንሕግዝ ንኽእል፥
ነቶም ግዳያት ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስታያን ዘሕዝን ፍጻሜ ወይ'ውን ብሰንኪ ግዳያት ሙኻኖም ናብ ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን
ዝተጉዓዙ።

ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል፡
ን ቅልጡፍ ወይ'ውን ሃንደበታዊ ጉዳያት ዝውዕል ሓገዝ፡
ንቅልጡፍ ወይ'ውን ገለ ኣገዳሲ ሓገዛት፡ ንኣብነት፡


መግቢ



መደቀሲ



ናይ ነዳዲ ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ኒው-ዚላንድ ኣብ ትጎዓዘሉ ግዜ።

ቀዳምነታት ናይ ገንዘባዊ ደገፍ ወይ'ውን ሓገዝ (Advance Payment of Benefit)
ኣብ ጊዜ ቅልጡፍ ናይ ደገፍ ጠለብ ካብ ቀዳምነታት ገንዘባዊ ሓገዝ (Advance Payment of Benefit) ክሳብ 6 ሰሙን ዝቕጽል
ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ህጹጽ ደገፍ/ሓገዝ (Emergency Benefit)
ሰባት ን`ዝኾነ ዓይነት ሓገዛት ብቑዓት ኣብ ዘይኮኑሉ።
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ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻመ - ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል

ዝኾነ ኣታዊ ኣብ ዘይብልካ እዋን፡
ናይ ሲቪላዊ መከላኸሊ ሓገዝ (Civil Defence Payment) ኣብ ኣታዊታት ኣብ ዘይብልካ ግዜ ክትርክብ ትኽእል፡ እንተድኣ ካብዞም
ዝስዕቡ ኮይኑ ጉዳይካ፥


ናይ ስራሕ ቦታኻ ተዓጽዩ (ንኣብነት፡ ኣብ ከባቢ እንዳ ፖሊስ እንተድኣ ኮይኑ)፡



ናብ ቦታ ስራሕካ ኣብ ዘይትኸደሉ እዋናት ብምኽንያት ኣብ ናይ ክርስቶስ-ቤተክርስትያን ዘሕዝን ፍጻሜ ግዳይ ሙኻንካ ብ
(ዕለት 15 መጋቢት)።



ምስ ስድራኻ ወይ'ውን whānau ክትራኸበሉ ኣብ ትደሊ ጊዜ።

ወላ'ውን ኣብቲ ግዳይ ዝኾንካሉ ጊዜ ፡ ብ`ግዚያዊ ናይ ስራሕ ቪዛ (ንኣብነት ናይ ስራሕ ፍቓድ) ትንቀሳቐስ እንተድኣ ኣለኻ
ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናብ መንበሪኻ ክትከይድ ኣብ ትደልየሉ ጊዜ፡
ናይ ሲቪላዊ መከላኸሊ ሓገዝ (Civil Defence Payment) ክትረክብ ትኽእል፡ እንተድኣ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኮይኑ ጉዳይካ፡


እቲ ትነብረሉ ከባቢ ፖሊስ ሓጹር ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ናብ መንበሪኻ ንምእታው ኣብ ትሽገረሉ እዋን።



ን ግዳያት ዝኾኑ ኣዕሩኽትኻ ወይ'ውን ኣባላት ስድራቤትካ መዕቆቢ ኣብ ተዳልወሉ.



መንበሪ ዘይብልካ እንተኾንካ ብሰንኩ ድማ መደቀሲ፡ መግቢ፡ ወን'ውን ክዳን ኣብ ዘይትረልበሉ እዋን።

ንዝያዳ ሓበሬታ፡
www.workandincome.govt.nz

ኣታዊታት ውሽጢ ሃገር (Inland Revenue, IR)
Inland Revenue- ን`ስድራቤታት፡ ውልቀሰባት፡ ወይ'ውን ናይ ሸቐጥ ትካላት ሓገዛት ከምኡ'ውን ምኽራዊ ደገፋት ኣብ ጉዳያት
ግብሪ ይህብ። ከምኡ'ውን ግብእ መሰልካ ናይቲ ኣብ ስድራቤታዊ ናይ ግብሪ ሕሳባት (Working for Families Tax Credits)
ዝገበርካዮ ሐገዛት ንህብ።

ንመን ንሕግዝ፡
በዚ መጥቃዕቲ ግዳያት ንዝኾኑ ከምኡ'ውን ናይ ግብሪ ሕቶታት (ውልቃዊ ይኹን ወይ'ውን ናይ ሸቅጥ ግብሪ) ምኽሪን ደገፍን
ንህብ።
እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ዓይነታት ሕቶ የማልእ፡






ንስድራቤታት ናይ ግብሪ ሕሳብ ኣብ ምግባር (Working for Families Tax Credits)
ደገፍ ን ህጻን (Child Support)
ልቓሕ ንተመሃራይ

KiwiSaver

ብኸመይ ንሕግዝ፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ናይ ግብሪ ምልፋል ትሓስብ ከምዘየለኻ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ድሉው ኣብ ዝኾንካሉ እዋን፡ ዝኾነ
ዓይነት ናይ ሓበሬታ ይኹን ካልእ ሓገዛት ኣብ ምሃብ ድሉዋት ኢና። ናብዛ ትስዕብ ተለፎን- 0800 473 383 ብምድዋል ኣብ ዝኾነ
እዋን 8 ቅ፡ቀ - 8፡ድ፡ቀ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ወይ'ውን ካብ ሰዓት 9 ቅ፡ቀ - 1 ድ፡ቀ ቀዳም ክትድውሉ ትኽእሉ። ከምኡውን ምስ
ናይ ውሽጢ ሃገር ኣታዊ ሕብረት (Inland Revenue comminity liaison) ኣካላት ኣብ ዝጥዕም ጊዜ ንክትራኸቡ ክንምድበልኩም
ንኽእል ኢና።
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