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نحوۀ کمک ما به شما –چرچ  تراژدی کرایست

چه عزیزی را از دست داده باشید،  –باشد  در دسترس شما میمختلفی های دولتی  اید، کمک چرچ قرار گرفته اگر تحت تأثیر تراژدی کرایست

 . مجروح شده باشید، شاهد تراژدی بوده باشید، یا اینکه از افراد تحت تأثیر قرار گرفته حمایت کنید. ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم

بعد از ظهر شنبه )به وقت نیوزیلند(  1صبح تا  8 بعد از ظهر، دوشنبه تا جمعه و 6صبح تا  7از ساعت  0800 779 997با شماره تلفن 

 .تماس بگیرید +64 4 466 4698شمارۀ تلفن  با گیرید، تماس بگیرید. اگر از خارج از کشور تماس می

0800 Government Helpline [0800 مکن کخط تلف ]دولتی

تماس بگیرید اگر: 0800 779 997توانید با تلفن  شما می

  احتباج دارید  کمک به 

 خواهید اطالعات بیشتر می

بعد از ظهر،  6صبح تا  7این خط تلفن از ساعت  .تماس بگیرید +64 4 466 4698شمارۀ تلفن  ابگیرید  ز خارج از نیوزیلند تماس میااگر 

 بعد از ظهر شنبه )به وقت نیوزیلند( باز است. 1صبح تا  8دوشنبه تا جمعه و 

کمک کنند. ما ممکن است بتوانیم ترتیب پرداخت پول به شما را به صورت تلفنی به شما توانند در مورد امور مالی  ی میتچندین سازمان دول

 بدهیم. 

وجود دارد که ما ممکن است دیگری های زیاد  کنید که واجد شرایط دریافت کمک مالی نیستید، لطفاً با ما تماس بگیرید. راه حتی اگر فکر می

 را به مسیر درست راهنمایی کنیم. توانیم شما  ا کمک کنیم و ما میبتوانیم به شم

 Victim Support [مؤسسۀ حمایت از قربانیان] 

 [مؤسسۀ حمایت از قربانیان] Victim Support، اید چرچ بوده  کرایستت ، یا شاهد حمال اید ، مجروح شدهاید اگرعزیزی را از دست داده 

 کند.  به شما کمک میمی تواند 

؟کمک کنیم می توانیم به چه کسانی ما

 افراد خانوادۀ فرد درگذشته

 افرادی که در پی حمله به بیمارستان فرستاده شدند و اعضای خانوادۀ آنها

  اند حمله قرار گرفته این اند و یا به شدت تحت تأثیر حمله بودهاین افراد دیگری که شاهد

اشید.نیوزیلند ب کشور دائم مقیمشهروند و یا لزومی ندارد که از ما  گرفتن کمکرای ب

 توانیم کمک کنیم؟ ما چگونه می

 .های عملی )مانند تکمیل فرمها، موارد بانکی، پاسخ به  تواند به شما و خانوادۀ شما کمک یک مددکار پشتیبانی می کمک عملی

 سؤاالت شما و ارجاع به خدمات دیگر( بدهد. 

  آور و رنجانگیز  غم دوراندر این  راتواند شما و خانوادۀ شما  یک مددکار پشتیبانی می ]تِروما[.غم و رنج دوران پشتیبانی در 

 .کند حمایت

 .دالر برای هر نفر که در بیمارستان بستری شده، و  5,000دالر برای هر فرد کشته شدۀ خانواده،  15,000مبلغ  کمک مالی

های کفن و دفن، هزینۀ  چرچ )برای مثال هزینه آمده در اثر تراژدی کرایست های فوری به وجود های مالی دیگر برای هزینه کمک

 .ص داده شده استیتخص ها( سفر و اسکان خانواده

اطالعات بیشتر
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 0800 842 846تلفن: 

 nationaloffice@victimsupport.org.nzایمیل: 

www.victimsupport.org.nz 

 ACC (Accident Compensation Corporation) [سی سی یاِ - مؤسسۀ جبران خسارت حوادث] 

 ACC[  سی سی یا] کند.  اش کمک می به وی یا اعضای خانواده ست که در صورت مجروح شدن و یا فوت فرد در اثر جراحت، دولتی یسازمان 

 شود. میهم ، اند  مجروح شدهنیوزیلند  ی که درشامل بازدیدکنندگانهمینطور این کمک برای تمام افراد در نیوزیلند در دسترس است و 

 توانیم کمک کنیم؟ می به چه کسانی ما

 آنها انیاند، خانواده، و حام حمله مجروح شدهاین که در  یافراد. 

 اند. حمله از دست دادهاین خود را در  زانیاز عز یکیکه  یافراد 

 توانیم کمک کنیم؟ ما چگونه می

 ها و جراحات آسیب

 های پزشکی نهیزپرداخت ه  

  درصد درآمد شما را به صورت  80اگر شما به دلیل آسیب دیدگی نتوانید کار کنید، ما  داشتن درآمد.نجبران خسارت ناشی از

 کنیم. هفتگی پرداخت می

 .و شما را در جهت انجام به شما ارائه دهیم را خدمات پشتیبانی جهت تمیز کردن و مراقبت از خانه  ما می توانیم کمک در خانه

 .یاری دهیممراقبت شخصی مانند دوش گرفتن و لباس پوشیدن امور 

 مهد کودک در دسترس است. ما همچنین در مرکز بازی یا در در خانه یا  کمک ]برای نگهداری از کودکان[ .نگهداری از کودکان

انجام دهند  ،مانند لباس پوشیدن و شستشو، فرزندان خودبرای  که به دلیل آسیب کارهایی را نمی توانندوالدین مجروح  بهمی توانیم 

 کنیم. کمک

 اند هایی که عزیزی را از دست داده خانواده

پردازیم. شما در این مورد  میبه شما دالر  10,000 مقدارختم را تا مراسم سپاری و  کمک هزینۀ خاکما  های کفن و دفن. کمک برای هزینه

 سپاری و مراسم ختم در نیوزیلند و یا خارج از کشور برگزار شود با شماست.  پردازید. انتخاب اینکه خاک مالیاتی نمی

)افرادی  وی ای همسر و فرزندان شخص فوت شده و وابستگانها ممکن است بتوانند بر خانواده ها. های مالی بازماندگان برای خانواده کمک

 :خواهد بود بکمک مالی بدین ترتی، کمک مالی دریافت کنند. برای یکبار ،اند( که از لحاظ مالی وابستۀ فرد بوده

 6,668 دالر به همسر و یا شریک زندگی 

 3,334  سال است، این مبلغ به پدر یا  16و یا وابسته زیر سن سال و یا وابستگان دیگر. اگر فرزند  18برای هر فرزند زیر دالر

 پردازید. شود. شما در این مورد مالیاتی نمی مادر و یا کسی که مراقبت از آنان را بر عهده دارد داده می

های هفتگی برای کمک به  ها می توانند پرداخت اگر شخص درگذشته دارای فرزند بوده باشد، خانواده برای کودکان در نیوزیلند. ممتد حمایت

سال تحت  14زیر  فرزنداندریافت کنند. میزان پرداخت بستگی به تعداد  فرزند سالگی 14را به مدت پنج سال یا تا  فرزندانمراقبت از 

 Work and Income نخواهید کرد، اما ممکن است بر میزان کمک هایی که از ها پرداخت پوشش دارد. شما مالیاتی برای این کمک

می توانیم ببینیم که آیا پرداخت کمک ما دارای ناتوانی باشد،  فرزندکنید تاثیر بگذارد. اگر  دریافت می [سازمان تامین اجتماعی نیوزیلند]

 ادامه یابد یا خیر. تری تواند برای مدت طوالنی می

 مالی د برای حمایتیبتوان است ممکنشما ، هدر نیوزیلند بوددر حال کسب درآمد اگر فرد درگذشته  هفتگی برای خانواده ها.جبران خسارت 

پرداخت می کنیم. این  را فرد درگذشته درآمد درصد 80 تا . مااز دست دادن این درآمد دریافت کنید مبلغی برای جبران خسارت از خانواده،
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در دسترس است و ممکن است برای والدین یا بستگان دیگری  ویفرزندان و  فرد درگذشته شریک زندگیاز همسر یا  مالی پول برای حمایت

واجد شرایط کند، ممکن است هنوز  خارج از کشور زندگی میدر  فرد وابسته. اگر تعلق بگیرد اند نیز داشته فرد درگذشته وابستگیکه به 

 شرایط افراد بستگی دارد.ها به  باشد. پرداخت کمکاین دریافت 

 اطالعات بیشتر:

  0800 080 273 تلفن:

 christchurchresponse@acc.co.nzایمیل: 

www.acc.co.nz 

 با کسی صحبت کنیداگر نیاز دارید که  –مشاوره 

 Helpline [خط کمک تلفنی] 

شما همچنین زنگ زده و یا با موبایل به آن پیامک بفرستد و با یک مشاور تعلیم دیده صحبت کند.  1737تواند به شمارۀ  هر کسی می

 باشد.  ساعتۀ رایگان می 24تماس بگیرید. این یک سرویس  0800 1737 1737با شمارۀ طور رایگان  هب توانید می

 رفتن به دکتر

ای اعمال شود. اگر از  بروید، ممکن است هزینهخود  توانید به مطب دکتر محل اگر شما مقیم دائم و یا شهروند نیوزیلند هستید، همچنین می

 مسافرتی خود مراجعه کنید، ممکن است هزینۀ رفتن به دکتر تحت پوشش بیمه باشد. گزار هاید به بیم خارج از کشور به اینجا سفر کرده

 Work and Income[ تأمین اجتماعی نیوزیلندسازمان]  

 Work and Income [سازمان تامین اجتماعی نیوزیلند] کنند و یا درآمد آنها پایین است  به افرادی که کار نمیست که  یک سازمان دولتی

 New و  [افراد جویای کاریت از احم]JobSeeker Support : مانند هایی هزینه کند. این کمک شامل حمایت مالی در غالب کمک میکمک 

Zealand Superannuation [حقوق بازنشستگی نیوزیلند] باشد. می 

 توانیم کمک کنیم؟ به چه کسانی می

الزم نیست که شما چرچ سفر کنند.  چرچ بر آنها تأثیر گذاشته و یا افرادی که به خاطر این تراژدی باید به کرایست افرادی که تراژدی کرایست

 از سازمان تأمین اجتماعی باشید تا مشمول این کمک شوید. هزینه در حال دریافت کمک
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 توانیم به شما کمک کنیم؟  چگونه می

 بینی نشده هزینه برای موارد ضروری و یا پیشکمک 

 ما ممکن است بتوانیم در مورد تعدادی از موارد ضروری و فوری به شما کمک کنیم؛ مواردی از قبیل:

 غذا 

 رختخواب 

 کنید. های مسافرت داخلی اگر در نیوزیلند سفر می هزینۀ سوخت ماشین و دیگر هزینه 

 Advance Payment of Benefit[ پرداخت کمک هزینهپیش] 

 Advance Paymentو برای احتیاجات فوری به کمک احتیاج دارند ممکن است تا سقف شش هفته کنند  کسانی که کمک هزینه دریافت می

of Benefit[کمک هزینۀ خود را به صورت پیش پرداخت] .دریافت کنند 

 Emergency Benefit[کمک هزینۀ اضطراری]  

 گونه کمک هزینۀ دیگری نیستند.  که واجد شرایط هیچباشد  میبرای افرادی این کمک 

 از دست دادن درآمد

 شوید، اگر:غیر نظامی پرداخت دفاع  [Civil Defence Payment] شما ممکن است بتوانید برای جبران درآمد از دست رفتۀ خود مشمول

  باشد(محل کار شما بسته شده )مثالً اگر در منطقۀ ورود ممنوع پلیس واقع شده 

  توانید به محل کار خود سفر کنید  چرچ نمی مارس در کرایست 15شما به خاطر حوادث 

 نیاز دارید که در کنار خانواده و یا whānau  بستگان و دوستان[ خود بمانید[. 

برای دریافت این توانید  می هنوز هم استخدام بوده اید، فاجعهدر زمان وقوع بوده و ( موقت ویزای کار موقت )اجازۀ کارداری حتی اگر 

  .کمک درخواست بدهید

 اگر مجبور به ترک منزل خود شده اید 

 شوید، اگر:غیر نظامی پرداخت دفاع [ Civil Defence Payment] ها مشمول شما ممکن است بتوانید برای بقیۀ هزینه

 کنید میتوانید به منزل خود برگردید چون که در محل ورود ممنوع پلیس زندگی  نمی 

 یااید برای دوستان و یا خانوادۀ خود محل اسکان فراهم کرده ، 

 توانید به منزل خود باز گردید. برای غذا، لباس و رختخواب به کمک احتیاج دارید چون نمی 

 اطالعات بیشتر

www.workandincome.govt.nz 

 Inland Revenue (IR)[ادارۀ مالیات] 

 Inland Revenue [ادارۀ مالیات] دهد. ما  ای و حمایتی در مورد مالیات ارائه می ها و کسب و کارها خدمات توصیه به تمام افراد، خانواده

برای اعتبارات مالیاتی ]  Working for Families Tax Creditsحقوق خود را در رابطه باتوانیم در جهت اطمینان از اینکه شما  همچنین می

 .به شما کمک کنیم کنید به درستی دریافت می ،[حمایت از کودک] Child Supportو [ها خانواده

 توانیم کمک کنیم؟ به چه کسانی می

 .کار( دارندمالیات بر کسب و  هم و هم مالیات شخصی) مالیات در مورد سؤاالتی و اند گرفته قرار حمله این تأثیر تحت که افرادی

 :مورد مسائل زیر داشته باشید در است که ممکن ست سؤاالتی شامل این

http://www.workandincome.govt.nz/
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 Working for Families Tax Credits [ها برای خانواده مالیاتی اعتبارات] 

 Child Support [از کودکان حمایت] 

 Student Loans [دانشجویی های وام] 

 Kiwi Saver [یور   [کیوی س 

 توانیم به شما کمک کنیم؟  چگونه می

، ما اینجا هستیم تا که آمادگی داشتیددانیم که سؤاالت مربوط به مالیات مسائلی نیستند که شما در حال حاضر به آن فکر کنید. هر موقع  ما می

، دوشنبه تا جمعه شب 8صبح تا  8از ساعت  0800 473 383اطالعات و حمایت مورد نیاز شما را برایتان فراهم کنیم. لطفاً با شمارۀ تلفن 

ترتیبی بدهیم که یک شخص رابط بین جامعه و ادارۀ مالیات شما را  توانیم ما همچنین میبا ما تماس بگیرید.  بعد از ظهر شنبه 1صبح تا  9و 

  در زمان مد نظرتان شخصاً مالقات کند.


