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Naganap na Matinding Panahon sa Auckland Enero 2023 
Anong suporta ang makukuha at saan ka makakakuha ng tulong 

 

    
 

 

Auckland Civil Defence at Emergency Management Group 
Ang Auckland Emergency Management ay nagkokoordina ng tulong sa mga komunidad na 
naapektuhan ng naganap na matinding panahon Enero 2023. 

 

Ang mga Civil Defence Centre ay bukas na ngayon  
Tatlong Civil Defence Centre ang bukas para sa mga kailangang lumikas at hindi makakapanuluyan sa 
mga kaibigan o whānau. 

 
1. Saint Leonard's Road School, 15 St. Leonard's Road, Kelston 
2. Massey University Albany Campus, Sir Neil Waters Theatre, Gate 1/Main Entrance (galing sa 
Albany Expressway), Albany 
3. Manu Tukutuku, 32 Riverton Drive, Randwick Park 

Mangyaring magdala ng anumang mahalagang mga bagay na baka kailanganin mo, kabilang ang mga 
gamot, makapal na mga damit at mga bagay para sa sanggol. 

 

Mangere Community info hub 
Nagbukas ang Auckland Emergency Management ng Community Info Hub sa: 

Mangere Memorial Hall 

23 Domain Road, Māngere Bridge 

Mga oras: bukas mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi  

 

Kung kailangan mo ng tulong 
• Upang mag-ulat ng baha, pinsala sa mga kanal, o mga isyu sa tubig-unos (stormwater), 

mangyaring mag-log ng iyong issue sa online: https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report-
problem/Pages/report-a-problem.aspx  

• Kung nasa panganib ang iyong buhay, tumawag sa 111. 
• Kung kailangan mo ng agarang tulong sa akomodasyon, tumawag sa Auckland Emergency 

Management sa 0800 22 22 00. 
• Para sa tulong sa kapakanan, maaari mong tawagan ang Ministry of Social Development 

(Ministri ng Kaunlarang Panlipunan) sa 0800 400 100. 

Dahil ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago, nagpapayo ang Auckland Emergency Management na 
manatiling up to date ang mga tao sa pinakabagong payo sa paglalakbay sa pamamagitan ng 
pagsubaybay sa Auckland Transport sa Twitter @AT_TravelAlerts at sa pagtingin sa website ng Waka 
Kotahi: https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information/ 

 

https://twitter.com/AT_TravelAlerts
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Network ng suplay ng tubig at nagamit na tubig (wastewater) 
Ang mga planta sa paggamot ng tubig (water treatment plants) ng Watercare ay pinapatakbo at ang 
inyong tubig ay ligtas na inumin. 

Ang mga naninirahan sa Titirangi, Woodlands Park, Oratia, Greenbay, Waima at mga matataas na 
bahagi ng Scenic Drive ay malamang na walang tubig o mahina ang presyon ng tubig sa loob ng 48 na 
oras. 

Ang isang 30-metrong seksyon ng tubo ng tubig na dumaraan sa kahabaan ng Scenic Drive sa 
Titirangi ay natangay kasama ng daan dahil sa pagguho ng lupa. Magiging hamon ang pagkumpuni 
dahil sa lawak ng pinsala at hirap ng pagpunta sa lugar.  
 
Naghahatid ng mga tangke ng tubig ang Watercare sa lugar. Maaaring punan ng tubig ng mga 
kostumer ang kanilang mga water bottle mula sa mga tangke. 

Ang mga naninirahan sa North Shore ay hinihilingang bawasan ang paggamit nila ng tubig. 
Mangyaring maligo nang sandali lamang at huwag gumamit ng inyong mga washing machine. Ito ay 
para bawasan ang dami ng wastewater na dadaloy mula sa inyong propyedad. 
 
Ang wastewater pump station sa Wairau Road na gumagana para sa ilang mga suburbya sa North 
Shore ay binaha. Ibig sabihin, umaapaw ang pump station sa kalapit na daanan ng tubig. 

Ang mga network ng wastewater at mga treatment plant ay nasapawan ng tubig-unos, na naging 
sanhi ng maraming pag-apaw sa buong Auckland. 

Inuuna ng Watercare ang mga pag-apaw na pumipinsala sa pribadong propyedad. Karamihan ng mga 
aktibidad na paglilinis ay kailangang gawin paghinto ng ulan, dahil sa sandaling ito humihinto ang 
pag-apaw ng tubig. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang iniukol ng Watercare na pahina para sa 
impormasyon: https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-
customers-following-the  

 

Paglilinis pagkatapos bumaha 
Mahalagang linisin at patuyuin ang iyong bahay at lahat ng nasa loob nito. Maaaring may taglay na 
dumi ng imburnal at iba pang peligrosong mga materyales ang tubig-baha na maaaring 
makakontamina sa iyong bahay. 

• Kung ang iyong gas meter ay naapektuhan ng tubig o basura, kontakin ang iyong tagasuplay 
ng gas. 

• Laging magtrabaho nang ligtas kapag naglilinis pagkatapos ng baha sa pamamagitan ng 
pagsusuot ng pamproteksyong kasuotan at maiging paghuhugas ng mga kamay pagkatapos 
maglinis at bago humawak ng pagkain. 

• Ilayo ang mga bata at hayop sa mga binahang lugar hangga't hindi pa nalinis at nagawang 
ligtas ang mga ito. 

• Kunan ng larawan at video ang pinsala at anumang bagay na kailangang alisin bago simulan 
ang paglilinis, para sa seguro (insurance). 

• Linisin, alisan ng tubig, at patuyuin ang loob nang mabilis hangga't maaari. Ilabas ang lahat 
ng basa at maaaring mabuhat – mga panakip sa sahig, muwebles, kumot, damit, atbp., at 
ilagay sa labas ang mga ito upang matuyo kapag maganda na ang panahon. 

https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
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• Itapon ang lahat ng pagkain at inuming tubig na nagkaroon ng kontak sa tubig-baha, kabilang 
ang mga bagay na nakalagay sa mga sisidlan. 

• Huwag kainin ang mga tanim sa hardin kung binaha ang lupa. Linisin at alisin ang mga basura 
at lagyan ng lime ang lupa sa hardin. 

 

Mga update sa trapiko at paglalakbay  
Dahil ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago, nagpapayo ang Auckland Emergency Management na 
manatiling up to date ang mga tao sa pinakabagong payo sa paglalakbay sa pamamagitan ng 
pagsubaybay sa Auckland Transport sa Twitter @AT_TravelAlerts at sa pamamagitan ng pagbisita sa 
website ng Waka Kotahi. 

• Inaasahan namin ang karagdagang pag-ulan kaya mangyaring bantayan ang lagay ng 
panahon 

• Mangyaring bumalik lamang sa iyong propyedad kung ligtas nang gawin ito 
• Huwag magmaneho sa tubig-baha at tandaan na ito ay maaaring kontaminado 
• Ang mga panganib at basura ay maaari ring nasa ilalim ng tubig 

Saan hihingi ng tulong at suporta   
Suportang pinansyal mula sa Work and Income (Trabaho at Kita)  
May makukuhang suporta at tulong kung ikaw ay direktang naapektuhan ng pagbaha sa 
Auckland. Hindi kailangan na ikaw ay tumatanggap ng benepisyo.  

 

Maaari kaming makatulong sa: 

• mga gastusing medikal 
• mga gamit sa kama 
• pagkain 
• mga singil sa kuryente 
• mga pagkumpuni o pagpapalit ng mga kasangkapan 
• kawalan ng kita dahil hindi ka makapagtrabaho. 

  
  

Website: www.workandincome.govt.nz/urgent-costs   

 

Tumawag sa 0800 400 100 sa pagitan ng 8:00am – 5:00pm para matulungan sa mga gastos 
sa emerhensya. 
 

Mga Kabayarang Civil Defence  
Ang mga Kabayarang Civil Defence ay makukuha ng mga tao na naapektuhan ng pagbaha. 
Hindi kailangang ikaw ay tumatanggap ng benepisyo para maging marapat para sa 
Kabayarang Civil Defence, at maaaring maging marapat ang mga hindi residente. Sa 

http://www.workandincome.govt.nz/urgent-costs
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karamihan ng mga kaso, hindi mahalaga kung ano ang iyong kinikita o kung anong mga ari-
arian ang mayroon ka.  

  

Maaaring makatulong ang mga ito sa:  
• pang-emerhensyang pagkain, damit at mga gamit sa kama kung ang mga ito ay napinsala o 

nasira.  
• mga gastusin sa akomodasyon kung ikaw ay pinalikas at nanunuluyan sa akomodasyon na 

gaya ng motel, hotel, o pansamantalang paupahang akomodasyon.  
• kawalan ng kita dahil sa hindi makapagtrabaho sanhi ng pagbaha.  
• Isang kabayaran kung may mga lumikas na nanunuluyang kasama mo sa mga lugar gaya ng 

pribadong bahay, marae o mga sentrong pangkomunidad.  

  

Tawagan ang Work and Income sa 0800 400 100 sa pagitan ng 8:00am – 5:00pm para sa 
karagdagang impormasyon.  

   

Seguro at paghahain ng claim (paghahabol)  
Kung ang iyong bahay, kotse, o mga nilalaman ay napinsala ng matinding panahon, kunan ng litrato 
ang mga ito bago mo alisin o kumpunihin ang anumang bagay at iulat ito sa iyong kumpanya ng 
seguro sa lalong madaling panahon. Kailangan mo lamang kontakin ang iyong kumpanya ng seguro 
at sasabihin nila sa iyo ang susunod na kailangan mong gawin, paano ang paggawa ng paghahabol at 
– kung naaangkop – paano gumagana ang EQ Cover mula sa Toka Tū Ake EQC. 

  

Kung kailangan mong gawing ligtas, malinis, may seguridad, at ligtas laban sa ulan at hangin ang 
iyong bahay, mangyaring itala ang mga ginawa, kunan ng litrato bago at pagkatapos ng ginawang 
trabaho, at magtago ng mga kopya ng iyong mga binayaran. 

Kung ikaw ay isang may-ari ng bahay na walang seguro, kontakin ang pangkat ng EOC Welfare sa 03 
543 7290 (Pagkatapos ng oras ng trabaho 03 546 0200). 
Kung ikaw ay walang seguro ng bahay ngunit mayroong seguro ng mga nilalaman, kausapin mo ang 
iyong tagapag-seguro kung ano ang mga saklaw nito. Tiyaking kunan mo ng maraming mga litrato at 
magtago ng mahusay na mga tala bago ka magtapon ng kahit ano, hangga't maaari. 
 

Ang Residential Advisory Service (RAS) ng MBIE ay nagbibigay ng mga serbisyong pang-adbokasya sa 
mga may-ari ng bahay na nilalakad ang mga paghahabol sa seguro upang ayusin ang mga pinsalang 
nangyari dahil sa isang kaganapan. Maaari mong kontakin ang info@advisory.org.nz o tumawag sa 
0800 777 299, 03 379 7027 para sa karagdagang impormasyon. 

Impormasyon sa Pangungupahan  
Kung ikaw ay isang nangungupahan o may-ari ng paupahang propyedad, makakahanap ka ng 
impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at obligasyon sa www.tenancy.govt.nz o sa pagtawag 
sa 0800 TENANCY (0800 836 262).  

mailto:https://advisory.org.nz/
mailto:info@advisory.org.nz
http://www.tenancy.govt.nz/
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Mga paaralan at mga sentro ng early childhood education  
Ang Ministri ng Edukasyon ay sumusuporta sa lahat ng mga paaralan at mga serbisyo ng early 
learning upang tulungan silang makabangon mula sa kaganapan. Ang mga magulang at tagapag-
alaga ay dapat humiling ng na-update na impormasyon mula sa kanilang paaralan o serbisyo ng early 
learning. 

Alamin sa inyong paaralan o early childhood centre kung sila ay naapektuhan ng mga baha. 

 

Naglagay ng link sa kanilang website ang Edukasyon para sa kaganapang ito:  

Payo at patnubay sa naganap na matinding panahon – Education in New Zealand 

Lokal na mga Serbisyo ng pangkalusugang pangangalaga 

Patuloy na nagbibigay ng pangangalaga ang mga serbisyo ng pangkalusugang pangangalaga sa buong 
Auckland kung kailangan mo nito.  

Mananatiling bukas ang lahat ng mga ospital, pati ang mga emergency department.  Kung malubha 
ang iyong pakiramdam at kailangan ng emerhensyang pangangalaga, tumawag sa 111.  

Para sa hindi gaanong kritikal na pangangalagang hindi pang-emerhensya, patuloy na unang 
matatawagan ng mga tao ang kanilang GP. Pamamahalaan ang mga telepono nang 24 na oras, 
direkta man o sa pamamagitan ng isang after-hours duty GP. Karamihan sa mga GP na karaniwang 
bukas sa katapusan ng linggo ay nakapagbukas na gaya ng dati. 

Para sa agaran, hindi gaanong malubhang mga alalahanin sa kalusugan kung wala ang iyong doktor, 
kontakin ang inyong lokal na accident and medical centre. Ang listahan ng mga ito ay makukuha sa 
Healthpoint. Bukas ang lahat ng mga klinika gaya ng dati.  

Maaari kang suportahan ng mga botikang pangkomunidad kung wala ka ng iyong regular na mga 
gamot na niresetahan. Ang listahan ng mga bukas na botika ay matatagpuan sa Healthpoint.  

Mayroon na tayo ngayong klinikal na suporta sa South Auckland Information Hub sa pamamagitan 
ng ating mga Māori at Pacifica Providers. 

Para sa payo sa pankalahatang kalusugan, o kung hindi ka lang sigurado kung saan pupunta para 
humingi ng tulong, tawagan ang Healthline sa 0800 611 116.  

May mga panganib sa kalusugan na kaakibat ng pagkakaroon ng kontak sa tubig-baha at in-update 
ng Auckland Regional Public Health Service ang kanilang payo sa kanilang website: 
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/  

Mangyaring maging mas maingat kung ikaw ay naglalakbay dahil mayroon pa ring umiiral na mga 
saradong daan; alamin nang maaga upang matiyak na bukas at ligtas gamitin ang dati mong 
dinaraanan. 

Kagalingan 
Ang sumusunod na impormasyon ay makakatulong din sa iyong pangkalahatang kagalingan.  
Ang kahalagahan ng sapat na tulog sa mga mapanghamong panahon na ito 

• May magandang mga mungkahi rito: https://www.healthnavigator.org.nz/healthy-
living/sleep/sleep-tips/ (ito ay pinagtibay ng DHB na pambansang sityo ng kalusugan) 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.govt.nz%2Fnews%2Fsevere-weather-event-information%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C9880ebbfc20e4b00dcc308db01a90327%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105597650988682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Okcv08mfBTIuvBpNWdgZ8z6Y84V%2FETeLpvktGxzkXVo%3D&reserved=0
https://scanmail.trustwave.com/?c=15517&d=56PU48YaLiQuk2NMMTodj-r4POrQtVprZVCyGrE-oQ&u=https%3a%2f%2fwww%2ehealthpoint%2eco%2enz%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=15517&d=56PU48YaLiQuk2NMMTodj-r4POrQtVprZVCyGrE-oQ&u=https%3a%2f%2fwww%2ehealthpoint%2eco%2enz%2f
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthnavigator.org.nz%2Fhealthy-living%2Fsleep%2Fsleep-tips%2F&data=05%7C01%7Cem.pim%40ncc.govt.nz%7C733d81f4c2034679742e08da816286d8%7Cb0e30c6b08df46e689be60c108f12fa8%7C1%7C0%7C637964557415575129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SII8%2Fq7h69i%2BZHboSqcBmt30Omv4WQe6%2FNB0OrPJqgU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthnavigator.org.nz%2Fhealthy-living%2Fsleep%2Fsleep-tips%2F&data=05%7C01%7Cem.pim%40ncc.govt.nz%7C733d81f4c2034679742e08da816286d8%7Cb0e30c6b08df46e689be60c108f12fa8%7C1%7C0%7C637964557415575129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SII8%2Fq7h69i%2BZHboSqcBmt30Omv4WQe6%2FNB0OrPJqgU%3D&reserved=0
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Ang kahalagahan ng pagpapaliwanag sa mga bata kung ano ang nangyayari – pakikipag-usap at 
pakikinig sa kanila 

• May magandang mga mungkahi rito: https://www.kidshealth.org.nz/coping-natural-disaster  
 

 Mga opsyon sa Kagalingan ng Kaisipan 

a. Ang pagkabalisa ay napaka-karaniwan sa panahon ng isang emerhensyang kaganapan gaya 
ng pagbaha at mga paglikas. Ito ay normal na tugon sa isang napaka-nakakabahalang 
sitwasyon. Ang pakikipag-usap sa mga tao at ang pagtulong sa iba ay maaaring magpabuti ng 
pakiramdam at maging kapaki-pakinabang. 

b. Kung kailangan mo ng karagdagang suporta para sa iyong sarili o para sa ibang tao: 
• tawagan ang iyong GP, after-hours GP o Healthline sa 0800 611 116 
• libreng pagtawag o pag-text sa 1737 para makipag-usap sa isang sinanay na tagapayo 
• sa isang emerhensya, tumawag sa 111 

Komunidad ng Māori / suporta sa Iwi 
Aktibong sinusuri ng Te Puni Kokiri ang sitwasyon at kinokontak ang lokal na marae, at iwi. Ia-update 
ang impormasyon pagkatanggap nito.  

Suporta sa Pasipiko 
Ang Ministri para sa Mga Taong Pasipiko (Ministry for Pacific Peoples) ang pangunahing tagapayo ng 
Crown tungkol sa mga polisiya at interbensyon na naglalayong mapabuti ang mga kalalabasan para 
sa mga taong Pasipiko sa Aotearoa. Mayroon kaming matatag na mga network sa mga Pasipikong 
komunidad sa buong bansa at kasanayan sa pag-unawa sa mga taong Pasipiko, mga kaugalian, at 
mga pinahahalagahan na nakakaimpluwensya sa mga desisyon sa pampublikong polisiya, programa, 
at serbisyo na umaapekto sa Pasipikong Aotearoa. 

 

Ang Ministri para sa mga Taong Pasipiko ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga Pasipikong lider, 
komunidad, at service provider upang mangalap ng impormasyon. Sa kasalukuyan, may makukuhang 
suporta sa pamamagitan ng sumusunod na mga serbisyo: 

 

South Seas Healthcare 

• Agarang Ayuda sa Baha – Suporta sa Kagalingan  
• Ang South Seas Healthcare ay nasa Otara, South Auckland at handang magbigay ng 

agarang suporta sa kagalingan at pagkain 
• Tawagan ang pangkat ng South Seas sa 0800 31 13 31 
• https://www.facebook.com/southseashealthcare/posts/pfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQax

thCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol 
 

Pacific Regional Coordination Hub (PaRCH) 

• Nagbibigay ng suporta sa kapakanan, akomodasyon at gamot 
• Ang mga kawani ay nagsasalita ng wikang Pasipiko  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kidshealth.org.nz%2Fcoping-natural-disaster&data=05%7C01%7Cem.pim%40ncc.govt.nz%7C733d81f4c2034679742e08da816286d8%7Cb0e30c6b08df46e689be60c108f12fa8%7C1%7C0%7C637964557415575129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x8ImJZL72kcDblE7VXwjZft0nYH7aIyPcdrAYXn3AAA%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscanmail.trustwave.com%2F%3Fc%3D15517%26d%3D-7nU4_tg-csiicoTde9tjuo4Fi54M9QoGkuoD0hxOw%26u%3Dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fsouthseashealthcare%252fposts%252fpfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQaxthCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cbb234ccd6f4c4ef6596108db01ab35fa%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105607097074704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TDrBsH19a5SVzdRz0pgJ4LprHwCgdvGa3Btxv%2BY88OU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscanmail.trustwave.com%2F%3Fc%3D15517%26d%3D-7nU4_tg-csiicoTde9tjuo4Fi54M9QoGkuoD0hxOw%26u%3Dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fsouthseashealthcare%252fposts%252fpfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQaxthCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cbb234ccd6f4c4ef6596108db01ab35fa%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105607097074704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TDrBsH19a5SVzdRz0pgJ4LprHwCgdvGa3Btxv%2BY88OU%3D&reserved=0
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• Maaaring magbigay ng tulong anuman ang katayuan ng iyong paninirahan 
• Maaari kang makipag-ugnayan sa pangkat nang direkta sa 0800 727 240 
• Bukas mula 8:00 ng umaga – 8:00 ng gabi 

 

Siaola Vahefonua Tonga Methodist Mission 

Ang Siaola ay handang magbigay ng pagkain at kanlungan para sa mga taong naapektuhan ng 
naganap na baha.  Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring tawagan sila sa libreng telepono 0800 
SIAOLA (0800 742 652). Address ng Siaola Community Hub: 636 Great South Road, Ellerslie, 
Auckland. 

 

Pasifika Futures Ltd 

Ang Pasifika Futures Ltd ay ang Nagkokomisyong Ahensya ng Whānau Ora para sa mga pamilyang 
Pasipiko, na nagbibigay ng suporta sa buong NZ sa pamamagitan ng kanilang mga katuwang.  Sa 
pagtawag sa 0800 ETURERE, maikokonekta ka ng pangkat ng Pasifika Futures sa isa sa aming mga 
katuwang upang makapagbigay ng agarang ayudang suporta. 
 

The Fono Feleoko Food Hub 

0800 FONO4U (0800 366 648) 

  

The Village Community Services Trust 

021 845 535 (Alena)  

Ang link sa paghiling ng food parcel 

  

CIDANZ 

Anthony: 027 303 1832  

Sean: 027 310 3675 

Form para sa tulong 

 

Pacific Regional Coordination Hub (PaRCH) 

• Nagbibigay ng suporta sa kapakanan, akomodasyon at gamot 
• Ang mga kawani ay nagsasalita ng wikang Pasipiko 
• Maaaring magbigay ng tulong anuman ang katayuan ng iyong paninirahan 
• Maaari kang makipag-ugnayan sa pangkat nang direkta sa 0800 727 240 
• Bukas mula 8:00 ng umaga – 8:00 ng gabi 

 
Kung kailangan mo ng suporta, mangyaring mag-email sa contact@mpp.govt.nz o bisitahin 
ang www.mpp.govt.nz 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F210136456103847&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C12600d38300e45c6a8c108db01ab1820%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105606598514407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O3D6OTYpQbZHlizYVU62H1elhqZgFeXV1VrkEeu45y4%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FXFjjuDgVyj&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C12600d38300e45c6a8c108db01ab1820%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105606598514407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OphIMd4YPabCqY62UQmKl9eBlc0P0xP9Mf71NBuxKyo%3D&reserved=0
mailto:contact@mpp.govt.nz
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mpp.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cd5660bc8316e4a433c5508db00ecf622%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104789983328935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GK8hYVstAjFFT7zEq6TI3pvISeXUjuBMfXaZtlh7TVQ%3D&reserved=0
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Suporta sa mga Etnikong Komunidad 
Ang Ministri para sa mga Etnikong Komunidad (Ministry for Ethnic Communities) ay magpapadala ng 
iba't ibang mga pabatid sa lahat ng ating mga komunidad na magbabalangkas ng mga suportang 
makukuha nila sa darating na mga araw.  

Ang Ministri para sa mga Etnikong Komunidad ay nakikipagtulungan din sa mga pangunahing 
ahensya at mga sentro ng civil defence upang matiyak na ang mga partikular na pangangailangan ay 
matutugunan para sa mga etnikong komunidad gaya ng pagkain, mga lugar-dasalan at mga 
interpreter. 

Suporta sa mga Taong may Kapansanan 
Whaikaha – Ang Ministri ng mga Taong may Kapansanan (Ministry of Disabled People) at mga 
provider ay sumusuporta sa gawain ng maraming boluntaryo sa ating mga komunidad na 
sumusuporta sa mga taong may kapansanan at whānau. Ang Whaikaha ay may ganitong payo para 
sa mga taong may kapansanan at whānau:  
 

• May mga regular na pag-update sa Facebook page nito: Whaikaha – Ministry of Disabled 
People | Facebook 

• Ang mga taong nangangailangan ng mga serbisyong pang-emerhensya na nahihirapang 
makarinig o makipag-usap sa telepono ay maaaring magparehistro para sa serbisyong 111 
TXT: https://www.police.govt.nz/111-txt 

• Maaaring makipag-ugnayan ang mga taong nangangailangan ng suporta sa Whakarongorau 
Aotearoa Telehealth Services sa 0800 111 213, sa pag-text sa 8988 o sa paggamit ng New 
Zealand Relay Service sa www.nzrelay.co.nz  

• Kung ang mga taong tumatanggap ng mga serbisyo ng suporta sa kapansanan ay 
nangangailangan ng karagdagang suporta, dapat muna silang makipag-ugnayan sa kanilang 
provider. Maaari rin nilang kontakin ang Whaikaha sa contact@whaikaha.govt.nz o sa 0800 
566 601. 

• Ang tatlong kasalukuyang Civil Defence Centre sa Auckland ay pawang maa-access. Ang mga 
taong inaalalayan ng aso (assist dog) ay dapat magsama nito. Huwag kalimutan ang iba pang 
mahahalagang bagay tulad ng mga kagamitan, gamot, makakapal na kasuotan para sa lamig 
at mga gamit ng sanggol. 

Mga Dayuhan 
Ang mga Dayuhan na nangangailangan ng tulong ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang Embahada o 
High Commission.   

Ang mga detalye sa pagkontak ay matatagpuan sa Embassies | New Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade (mfat.govt.nz): https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/  

Dapat kontakin ng mga bisita sa New Zealand ang kanilang tagapag-seguro ng paglalakbay kung 
naantala ang kanilang paglalakbay. 

 

 

https://www.facebook.com/whaikaha.govt
https://www.facebook.com/whaikaha.govt
https://www.police.govt.nz/111-txt
https://www.nzrelay.co.nz/index
mailto:contact@whaikaha.govt.nz
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2Fen%2Fembassies%2F%23letterP&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cee02b45295434b4af42308db00da8021%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104710690376565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Po%2F%2B2ZDjmYUUuIY5s6S1G6iVUrtW5vXfWariDEPG0ME%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2Fen%2Fembassies%2F%23letterP&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cee02b45295434b4af42308db00da8021%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104710690376565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Po%2F%2B2ZDjmYUUuIY5s6S1G6iVUrtW5vXfWariDEPG0ME%3D&reserved=0
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/


Tagalog – Version 2 (1700hrs 29 January 2023) | Bersyon 2 (1700hrs 29 Enero 2023) 

9 
 

Kapakanan ng hayop  
Ang iyong mga hayop ay iyong responsibilidad. Kailangang isali mo sila sa iyong pagpaplano sakaling 
may maganap na emerhensya. 

• Kung kailangan mong lumikas, dalhin mo ang iyong mga alagang hayop – kung magagawa 
mo ito nang ligtas – o dalhin sila sa isang ligtas na kanlungang lugar.  

• Kung kailangan mong iwan ang iyong mga hayop, tiyaking sila ay nasa isang lugar na may 
seguridad at kanlungan sa loob man o sa labas ng iyong bahay.  

• Kung ikaw ay may mga livestock o kabayo sa mga paddock malapit sa mga daluyan ng tubig 
na maaaring bahain (mga sapa, ilog, atbp.), ilipat sila sa mas mataas na lugar. 

 
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ministry for Primary Industries (MPI) factsheet: 
Animals affected by flood – www.mpi.govt.nz/animals-in-emergencies  
 

Mga alalahanin sa kapakanan ng hayop 

Tawagan ang Auckland CDEM sa 0800 22 22 00 upang itala ang anumang mga alalahanin sa 
kapakanan ng hayop. Ipa-follow up ng MPI ang mga tawag tungkol sa kapakanan ng hayop. 

Mga serbisyo ng beterinaryo 
Kung kailangan ng iyong mga hayop ang paggamot ng beterinaryo, kontakin ang klinika ng inyong 
beterinaryo.  

Livestock 
Para humiling ng tulong para sa mga livestock, maliit na farm (lifestyle block) o pagkain, tumawag sa 
Federated Farmers sa 0800 FARMING (0800 327 646) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpi.govt.nz/animals-in-emergencies
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