
ገንዘባዊ ሓገዝ፡
ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስቲያን ናይ መሳጊድ መጥቃዕቲ

ኻብ ሓምለ 3 ጀሚርና ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ግዳያት ናይ መስጊድ  
መጥቃዕቲ ከንህብ ኢና።

ንኣኻን ንስድራቤትካን ዝኸውን እኹል ገንዘብ እንተድኣ ዘይተኸፈልካ፣በዚ 
መጥቃዕቲ ድማ እንተተጸሊኻ፣በዚ ጽስዕብ መንገዲ ክንሕግዝ ንኽእል፡

ናይ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ናይ መልሲ ቪሳ ኣሎኒ።
እንተድኣ ናይ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ናይ መልሲ ቪዛ ኣሎካ፡ናይቲ 
ቀንዲ ረብሓ ወይ ካልእ ገንዘባዊ ደገፍ ተጠቃሚ ክትከውን ትኽእል 
ኢኻ። ቀንዲ ተቐማጢ ወይ ነባሪ ናይ ኒውዚላንድ ክትከውን ኣድላዪ 
ኣይኮነን።

እዚ ድማ ቀወምቲ ነበርቲ ወይ ትሕቲ ክልተ ዓመት ዝተቀመጡ 
ከም`ኡ`ውን ናይ ኽርስቶስ ቤተ-ክርስትያን ናይ መልሲ ቪዛ ብቁዕነት 
ዘለዎም ዓይነት ሰባት የጠቓልል። 

ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስትያን ናይ መልሲ ቪሳ 
ክወስድ ብቑዕነት ኣሎኒ።
እንተድኣ ን ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስቲያን ናይ መልሲ ቪዛ ክትወስድ 
ብቑዕነት ኣሎካ, ሓዲሽ ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስቲያን ደገፋት ካብ 
ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ምዕባለ (Christchurch payment from 
the Ministry of Social Development (MSD)) ክንሕግዝካ/ኪ 
ንኽእል።

ኣብቲ ዝርዝር ኣጸቢቕካ ረኣዮ።

ናይ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ናይ መልሲ ቪሳ 
ክትወስድ ብቑዕነት የብለይን
እንተድኣ፡

• ብ ግዚያዊ ቪዛ ኣብዚ ትቅመጥ እንተድኣ ኣሎኻ, ከምኡ`ውን 

• ምስ ናይ መስጊድ መጥቃዕቲ ግዳይ/ምዉት ወይ ህሩም ጥቡቕ 
ወይ`ውን ኣብቲ ኩነታት ዝነበረ ጥቡቅ ርክብ እንተድኣ ኣሎካ፡

ምናልባት ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስትያን ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ 
ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ምዕባለ (Ministry of Social Development) 
ብቑዕነት እንተድኣ ኣሎካ፡ እዚ `ጥቡቅ ርክብ/ዝምድና` ክንብል ከለና 
ዓርኪ፡ ስድራ፡ ወይ`ውን እኹል ሓዊኻ/ሓፍትኻ ማለትና ኢዩ

ኣብቲ ዝርዝር ኣጸቢቕካ ረኣዮ።

ምስዚ ናይ መስጊድ ውይ`ውን ናይ ክርስቶስ ቤተ-
ክርስትያን ናይ ምስልምና ሕብረተሰብ ርክብ ኣሎኒ 
በዚ መጥቃዕቲ ዝትላዕለ ድማ ጸቕጢ ኣሎኒ።
እንተድኣ፡

• ኽፋል ወይ`ውን ፡ ርክብ ምስተን ክልተ መስጊድ ወይ ናይ ክርስቶስ 
ቤተ-ክርስትያን ናይ ምስልምና ሕብረተሰብ ኮንካ ከምኡ`ውን

• ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ 15 መጋቢት 2019 እንተኒርካ፡ ከምኡ`ውን

• ብስንኪ ናይዚ መጥቓዕቲ ፍርሒ/ስምባደ ስመልኦ ሂወት ተሕልፍ 
ኣሎኻ,

ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስትያን ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ሚኒስትሪ 
ማሕበራዊ ምዕባለ (Ministry of Social Development) ተጠቃሚ 
ክትከውን ትኽእል። ካብ ሓኪምካ ወይ`ውን ኣማኻሪኻ ናይ ሕክምና 
መረጋገጺ ወረቀት ከተቅርብ ትሕተት።  ኣብዚ ናይ ገንዘባዊ ደገፋት 
ጉዳያት ክንሕግዘካ ስለ እንኽእል ምሳና ክትራኸብ/ክትዘራረብ 
ኣሎካ።

ኣብቲ ዝርዝር ኣጸቢቕካ ረኣዮ።

ን ገለ ክፋላት ካብዚ ዓይነት ሓገዛት፡ ን 
ኣታዊታትካ ዝምልከት ዝጸንሓካ ንብረት 
ኣብ ግምት ክኣቱ ይኽእል።



ንስኻ ወይ`ውን ስድራቤትካ ናይ ጉዳያት ሓለቓ/ኣማሓዳሪ (case manager) ደገፍ እንተደሊኻ/ኹም፡ በዛ ትስዕብ ቁጽሪ ስልኪ  
ደውል 03 961 9257 ወይ`ውን ኢመይል support@msd.govt.nz ክትገብሩልና ትኽእሉ።

ሓዲሽ ደገፍ ነቶም ብ ናይ መስጊድ መጥቃዕቲ ግዳያት ዝኾኑ 
ወይ`ውን ዝተጸልዉ።
ሓዲሽ ዓይነት ሰሙናዊ ክፍሊት ካብ MSD ነቶም ብ ናይ መስጊድ መጥቃዕቲ ዝተጸልዉ ግናኸ ነቲ 
ካልእ ዓይነት ክፍሊት ብቁዓት ዘይኮኑ ኣዳሊና ኣሎና። ናይ ክርስቶስ ቤተ-ክርስትያን ደገፋት ነቶም ብ 
ናይ መስጊድ መጥቃዕቲ ዝተጸለዉ ካብ 3 ሰነ ጀሚሩ ደገፍ/ክፍሊት ክህብ ኢዩ። እዚ ክፍሊት ወይ`ውን 
ገንዘባዊ ሓገዝ ክሳብ ዓመት ክቕጽል ይኽእል።

ክንደይ ኣታዊ ክረክብ ይኽእል?
እቲ ክትረኽቦ እትኽእል ኣታዊ ኣብዚ ናትካ ህሉው ኩነታት ወይ’ውን ካልእ ኣታዊታትካ ኣብ ግምት ብምእታው ይወሃብ። እቲ እትረኽቦ ኣታዊ 
ዝበዝሐ ግዜ ሓደ ዓይነት ብዝሒ ኣለዎ ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ኩነታትካ ምርኩስ ብምግባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክፈላለ ይኽእል። ነቲ እነዳልዎ ደገፋት 
ኩሉ ተጠቃሚ ምኻንካ ከነረጋግጽ መታን ምሳኻ ርክባት ክህልወና ኢዩ።

ን ናይ መስጊድ ተጠቃዕቲ ደገፋት ዝህብ ካልእ ውድብ ወይ ማሕበር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ እዚ ምስ ኣታዊታትካ ወይ`ውን 
ንብረትካ ክጽብጸብ ኣይክእልን።

ብኸመይ ክሓትት ይኽእል?
ምስ ናትካ ጉዳያት ሓለቓ/ኣማሓዳሪ (case manager) ብዛዕባ ህሉው ደገፋት ክትዘራረብ ኣሎካ።

እንተድኣ ናይ ጉዳያት ሓለቓ/ኣማሓዳሪ ወይ ሓጋዚ ክኢላ (case manager) ክትረክብ ዘይከኣልካ ናብዛ ቁጽሪ ስልኪ ደውል 0800 559 009.

ብቁዕ ምኻንካ ትጠራጠር እንተድኣ ኮንካ ክትድውለልና ትኽእል ዘድሊ ሓበሬታ ድማ ትወስድ። እዚ እንተዘይክኢልካ ክንሕግዘካ ንኽእለሉ ካልኦት 
መንገድታት ክንፍትሽ ኢና።

ከምቲ ንስኻ እትዛረቦ ቃንቃ ምሳኻ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ከነዳልወልካ ንኽእል። ክትድውል እንከለኻ ሓብረና።
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