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ஆக்லாந்� க�ம் தட்பெவப்ப 
நிகழ்ச�் ஜனவரி 2023 

  
    

    
 

    
 

 

ஆக்லாந்� ��ல் பா�காப்� மற்�ம் அவசரநிைல 
நிர்வாக �� 
ஆக்லாந்� அவசரநிைல நிரவ்ாகம் 2023 ஜனவரி இல் நில�ய தட்பெவப்ப 
நிகழ்வால் பா�க்கப்பட்ட ச�கங்க�க்� உத�ைய 
ஒ�ங்�ைணத்�க்ெகாண்��க்�ற�. 

 

��ல் பா�காப்� ைமயங்கள் 
ஆக்லாந்� அவசரநிைல நிரவ்ாகம் ��ல் பா�காப்� ைமயங்கள், 
ெவளிேயற ேவண்�யவரக்ள் மற்�ம் நண்பரக்�டேனா அல்ல� whānau 
உடன் தங்க ��யாதவரக்�க்� இப்ேபா� �றக்கப்பட்�ள்ளன. ம�ந்�கள், 
கதகதப்பான உைடகள் மற்�ம் �ழந்ைத ெபா�ட்கள் ேபான்ற 
அத்�யாவ�ய ெபா�ட்கைள உடன் ெகாண்� வர�ம். 
��ல் பா�காப்� ைமயங்களின் ச�பத�்ய பட்�ய�க்� 
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 
என்ற வைலத்தளத�்ற்� வ�ைக தர�ம். 
 

ச�தாய தகவல் ைமயம் (Community information hubs) 
ஆக்லாந்� அவசரநிைல நிரவ்ாகம், ச�தாய மற்�ம் தகவல் ைமயங்கைள 
��ர ப�வநிைலகளில் தகவல் வழங்�வதற்க்�ம் என்ன வைக ஆதர� 
�ைடக்�ம் என்ற தகவைல வழங்�வதற்க்�ம் உ�வாக்� உள்ள�. ச�தாய 
ைமயங்களின் ச�பத்�ய பட்�ய�க்� 
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 
என்ற வைலத்தளத�்ற்� வ�ைக தர�ம். 
 

உங்க�க்� உத� ேதைவப்பட்டால் 
• ெவள்ளம், வ�கால் ேசதம் அல்ல� மைழநீர ்�க்கல்கைளப் �காரளிக்க, 

தய�ெசய்� உங்கள் �க்கைல ஆன்ைலனில் ப�� ெசய்ய�ம்: 
https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report-problem/Pages/report-a-problem.aspx 

• உங்கள் உ��க்� ஆபத்� ஏற்பட்டால், 111ஐத ்ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். 
• உங்க�க்� அவசர தங்��ட உத� ேதைவப்பட்டால், 0800 22 22 00 என்ற 

எண்ணில் ஆக்லாந்� அவசரநிைல நிரவ்ாகதை்தத் ெதாடர�் 
ெகாள்ள�ம். 

• நலத்�ட்ட உத�க�க்�, ச�க ேமம்பாட்� அைமசச்கதை்த 0800 400 100 
என்ற எண்ணில் அைழக்கலாம். 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aucklandemergencymanagement.org.nz%2Fmajor-incident%2Fflooding-2023%23Support&data=05%7C01%7CLisa.Martin%40dia.govt.nz%7C3fc4158237784026b9f408db040f4fbf%7Cf659ca5cfc474e96b24d14c95df13acb%7C0%7C0%7C638108236042731943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rprGmsRQcqgPG%2B9tegyBGxYg9ub7W433nlsQ9z%2BVOuY%3D&reserved=0
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support
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இந்த �ழ்நிைல ெதாடரந்்� உ�வா� வ�வதால் ஆக்லாந்� அவசரநிைல 
நிரவ்ாகத்�ன் �க ச�பத்�ய பயண ஆேலாசைனைய க�த�்ல் 
ெகாள்�மா� மக்கள் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப��ன்றனர.் அவரக்ள் ��ட்டர ்
@AT_TravelAlerts என்ற கணக்�ல் �ன்ெதாடரலாம் மற்�ம் Waka Kotahi 
வைலதளமான: https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information/ ஐ 
சரிபாரக்்கலாம். 

 

 
நீர ்வழங்கல் மற்�ம் க�� நீர ்ெநட்ெவாரக்் 
வாட்டரே்கரின் நீர ்�த்�கரிப்� நிைலயங்கள் ெசயல்ப��ன்றன, ேம�ம் 
உங்கள் தண்ணீர ்��ப்பதற்� பா�காப்பான�. 

��ரங்�, உட்ேலண்ட்ஸ் பாரக்், ஒரா�யா, க்ரீன்ேப, ைவமா மற்�ம் �னிக் 
�ைர�ன் உயரந்ிைல ப��களில் �ைறந்தபட்சம் அ�த்த 48 
மணிேநரங்க�க்� ��நீர ்�ற்��ம் இ�க்கா� அல்ல� �ைறந்தள� 
நீர�த்தம் மட்�ேம இ�க்�ம். 

��ரங்��ன் �னிக் �ைரவ் ஊேட ெசல்�ம் ��நீர ்�ழாய்பாைத�ல் 30-
�ட்டர ்நீள�ள்ள �ண்� ஒன்� நிலசரி�ன் காரணமாக சாைல�டன் ேசரந்்� 
அ�த்� ெசல்லப்பட்ட�. ேசதத்�ன் அள� மற்�ம் தளத்�ற்கான அ�கல் 
காரணமாக ப��பாரப்்ப� சவாலாக இ�க்�ம். 
 
வாட்டரே்கர ்அந்த ப��க்� தண்ணீர ்ேடங்கரக்ைள அ�ப்� வ��ற�. 
வா�க்ைகயாளரக்ள் தங்கள் தண்ணீர ்பாட்�ல்கைள ேடங்கரக்ளில் இ�ந்� 
நிரப்�க் ெகாள்ளலாம். 

வடக்� கைரேயாரத�்ல் வ�ப்பவரக்ள் தண்ணீர ்பயன்பாட்ைட 
�ைறக்�மா� ேகட்�க் ெகாள்ளப்ப��றாரக்ள். �ைறந்த ேநரேம �ளியல் 
ெசய்�ங்கள் மற்�ம் �ணி �ைவக்�ம் இயந்�ரங்கைள 
பயன்ப�தத்ா�ரக்ள். இ� உங்கள் வளாகங்களி��ந்� ெவளிேய�ம் 
க��நீர ்அளைவ �ைறப்பதற்�. 
 
வடக்� கைர�ல் உள்ள பல �றநகரப்் ப��க�க்� ேசைவ ெசய்�ம் Wairau 
சாைல�ல் உள்ள க�� நீர ்பம்ப் நிைலயம் ெவள்ளத்�ல் �ழ்��ள்ள�. 
இதன் அரத்்தம் என்னெவனில் இந்த நீேரற்ற நிைலயம் ெபாங்� அ���ள்ள 
நீரத்டத்�டன் ஒன்� கலக்�ற�. 

க��நீர ்சங்��ெதாடரக்ள் மற்�ம் �த�்கரிப்� நிைலயங்கள் அைனத்�ம் 
�யல் நீரால் �ழ்��ள்ளன. இதனால் ஆக்லாந்� ���ம் நிைறய 
இடங்களில் நீர ்ெபாங்� ெவளிேய��ற�. 

தனியார ்ெசாத்�க்க�க்� ேசதம் �ைள�க்�ம் நீர ்வ�தல்க�க்� 
வாட்டரே்கர ்�ன்�ரிைம அளிக்�ற�. ெப�ம்பாலான �ப்�ர� பணி, மைழ 
நின்ற�டன்தான் ெதாடங்கப்ெப�ம். ஏெனனில் மைழ நின்றால்தான் நீர ்
வ�தல் நிற்�ம். 

https://twitter.com/AT_TravelAlerts
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ேம�ம் �வரங்க�க்� வாட்டரே்கரின் �ரத்�ேயக ெசய்� பக்கத்�ற்� 
ெசல்ல�ம்: https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-
customers-following-the  

 

ெப�ெவள்ளத்�ற்� �ற� �ப்�ர� ேமற்ெகாள்�தல் 
உங்கள் �ட்ைட�ம் அ��ள்ள ெபா�ட்கைள�ம் �ப்�ர� ெசய்� 
உலரைவப்ப� �க்�யமா�ம். ெவள்ளநீரில் க��நீர ்மற்�ம் பல்ேவ� 
நச�்ப்ெபா�ட்கள் கலந்��க்�ம் மற்�ம் உங்கள் �ட்ைட அ� 
அ�த்தப்ப�த்�ம். 

• உங்கள் சைமயல் எரிவா� �ட்டரில் நீர ்அல்ல� �ப்ைப�ளங்கள் 
உட்ெசன்��ந்தால் உங்கள் எரிவா� �நிேயாகஸ்தைர 
ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள். 

• ெப�ெவள்ளத்�ற்� �ன் �ப்�ர� ேமற்ெகாள்�ம்ேபா� பா�காப்� 
உைட அணிந்� �ப்�ர� பணிைய ேமற்ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் 
�ப்�ர� ெசய்���த்த �ன்�ம் உண� உட்ெகாள்��ன்�ம் 
ைககைள நன்றாக க��ங்கள். 

• ஏற்கனேவ ெவள்ளம் �ழ்ந்த ப��களில் �ப்�ர� ேமற்ெகாண்� அைவ 
பா�காப்பானதாக மா�ம் வைர �ழந்ைதகைள�ம் �லங்�கைள�ம் 
அப்ப��களி��ந்� �லக்� ைவ�ங்கள். 

• காப்�ட்� ேநாக்கங்க�க்காக, �ப்�ர�ப் பணிையத ்ெதாடங்�ம் �ன், 
ேசதம் மற்�ம் அகற்றப்பட ேவண்�ய அைனத்ைத�ம் �ைகப்படங்கள் 
மற்�ம் ��ேயாக்கைள எ�க்க�ம். 

• �ைரவாக �ப்�ர� ெசய்�ங்கள், நீைர வ�ய ெசய்�ங்கள் மற்�ம் 
உட்�றமாக உலர ெசய்�ங்கள். ஈரமாக இ�க்�ம் மற்�ம் 
நகரத்த்க்��ய அைனத்ைத�ம் ெவளிேய எ�ங்கள் – தைர �ரிப்�கள், 
அைறக்கலன்கள், ப�க்ைககள், ஆைடகள், மற்�ம் இதர �றவற்ைற 
தட்பெவப்பநிைல �ன்ேன�ய�டன் காய்வதற்� ெவளிேய �டத்� 
ைவ�ங்கள். 

• ெவள்ளநீர ்கலந்த அைனத்� உண� பண்டங்கள் மற்�ம் ��நீைர 
��ெய��ங்கள், கலன்களில் ேச�க்கப்பட்�ள்ள ெபா�ட்கள் உட்பட. 

• ேதாட்டத்�ன் மண்ணில் ெவள்ளநீர ்ேதங்���ந்தால் அ�ல் �ைள�ம் 
ெபா�ட்கைள உட்ெகாள்ளா�ரக்ள். �ப்�ர� ெசய்� 
�ப்ைபக்�ளங்கைள அகற்�ங்கள் மற்�ம் ேதாட்டங்களில் எ��சை்ச 
சாைற ெதளி�ங்கள். 

 

 

 

ேபாக்�வரத்� மற்�ம் பயண ��ப்�ப்�  
இச�்ழ்நிைல ெதாடரந்்� உ�வா� வ�வதால் ஆக்லாந்� அவசரநிைல 
நிரவ்ாகம் �க ச�பத்�ய பயண ஆேலாசைனைய ஆக்லாந்� 
ேபாக்�வரத்�ன் @AT_TravelAlerts என்ற ட்�ட்டர ்கணக்ைக �ன்ெதாடரந்்�ம் 

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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Waka Kotahi வைலதளத்ைத சரிபாரத்்�ம் ேமம்ப�த்�க்ெகாள்�மா� 
மக்க�க்� அ���த்��ற�. 

• ேம�ம் மைழ ெபய்�ம் என எ�ரப்ாரக்்�ேறாம், எனேவ வானிைல 
�ன்ன��ப்ைபக் கவனி�ங்கள் 

• உங்கள் வளாகம் பா�காப்பானதாக இ�ந்தால் மட்�ேம அங்� ��ம்� 
ெசல்�ங்கள் 

• ெவள்ளநீரின் வ�ேய வாகனதை்த இயக்கா�ரக்ள் மற்�ம் அ� 
அ�த்தமா���க்கக்��ம் என்பைத நிைன�ல் ெகாள்�ங்கள் 

• நீரப்ரப்�ன் �ேழ அபாயங்க�ம் �ப்ைபக்�ளங்க�ம் 
நிைறந்��க்�ம் 

உத� மற்�ம் ஆதரைவ எங்ேக ெப�வ�   

ெவாரக்் மற்�ம் இன்கம் இ��ந்� நி�யாதர�  
ஆக்லாந்� ெவள்ளத்தால் நீங்கள் ேநர�யாக பா�க்கப்பட்��ந்தால் 
ஆதர�ம் உத��ம் உங்க�க்� �ைடக்�ம். நீங்கள் ஒ� நி�யாதர� 
ெப�ம் நிைல�ல் இ�க்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

 

நாங்கள் �ன்வ�ம் ெசல�க�க்� உத��ேறாம்: 

• ம�த்�வ ெசல�கள் 
• ப�க்ைக வச� 
• உண� 
• �ன் கட்டணங்கள் 
• ப�� பாரப்்�கள் அல்ல� �ட்� சாதனங்கள் மாற்றம் 
• உங்களால் பணி�ரிய இயலாமல் இ�ந்� ஏற்ப�ம் வ�வாய் 

இழப்� 
  
  

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

அவசரச ்ெசல�க�க்கான உத�க்� 0800 400 100ஐ காைல 8:00 மணி 
�தல் மாைல 5:00 மணி வைர அைழக்க�ம் . 
 

 
��ல் பா�காப்� பட�்வாடாக்கள்  
��ல் பா�காப்� பட்�வாடாக்கள் ெவள்ளத்தால் பா�க்கப்பட்ட 
மக்க�க்� வழங்கப்ப��ன்றன. நீங்கள் இந்த ��ல் பா�காப்� 
பட்�வாடாைவ ெபற ஒ� நலத்�ட்டத்�ல் இ�க்கேவண்�ய�ல்ைல 

http://www.workandincome.govt.nz/urgent-costs
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மற்�ம் வ�ப்பவரல்லாதவரக்ள் த�� ெபறலாம். ெப�ம்பா�ம் 
உங்கள் வ�மானம் என்ன அல்ல� உங்களிடம் இ�க்�ம் 
ெசாத்�களின் ம�ப்� என்ன என்ப� க�தப்படா�.  

  

இைவ �ன்வ�ம் �ைறகளில் உத�ம்:  

• அவசரநிைல உண�, உைடகள் மற்�ம் ப�க்ைகவச� 
ேசதமைட��ந்தால் அல்ல� அ�ந்��ந்தால்.  

• நீங்கள் ெவளிேயற்றப்பட்��ந்� �ற���, ���, அல்ல� தற்கா�க 
வாடைக ����ப்�ல் தங்���ந்தால் அதற்கான தங்�ம் ெசல�கள்.  

• ெவள்ளத்தால் பணி�ரி�ம் வாய்ப்ைப இழந்� ஊ�ய இழப்ைப 
எ�ரெ்காண்டால்.  

• ஒ� தனியார ்��, marae அல்ல� ச�க ைமயங்களில் உங்க�டன் 
ெவளிேயற்றப்பட்டவரக்ள் உடன் தங்���ந்தால் அதற்கான ெதாைக.  

  

ேம�ம் தகவ�க்� காைல 8:00 மணி �தல் மாைல 5:00 மணி வைர 0800 
400 100 என்ற எண்ணில் ஓரக்் அண்ட் இன்கம்-ஐ அைழக்க�ம்.  

 

காப்�� மற்�ம் நஷ்டஈ� ேகாரல்  
உங்கள் ��, கார ்அல்ல� �ட்�சாதனங்கள் க�ைமயான தட்பெவட்பதத்ால் 
ேசதமைடத்��ந்தால் அவற்ைற அகற்�வதற்� அல்ல� ெசப்பனி�வதற்� 
�ன் �ைகப்படங்கள் எ�த்� அவற்ைற உங்கள் காப்�ட்� நி�வனத்�டம் 
��ய �ைர�ல் சமரப்்��ங்கள். நீங்கள் ெசய்ய ேவண்�யெதல்லாம் 
உங்கள் காப்�ட்� நி�வனத்ைத ெதாடர�் ெகாள்ள ேவண்�ம். அவரக்ள் 
நீங்கள் அ�த்� என்ன ெசய்யேவண்�ம், எவ்வா� நஷ்டஈ� ேகா�வ� 
மற்�ம் – ெபா�ந்�னால் – எவ்வா� Toka Tū Ake EQC இன் EQ காப்�� ேவைல 
ெசய்�ற� என்� �ளக்�வாரக்ள். 

  

உங்கள் �ட்ைட பா�காப்பாக, �காதாரமாக, அபாயமற்றதாக மற்�ம் 
தட்பெவப்ப நிைலைய எ�ரெ்காள்ள��யதாக மாற்றேவண்�ெமன்றால் 
ெசய்�ம் ேவைலைய ஆவணப்ப�த்�ங்கள், ேவைலக்� �ன்�ம் �ன்�ம் 
�ைகப்படங்கள் எ�ங்கள் மற்�ம் நீங்கள் ெதாைக ெச�த்�ய ர��கைள 
ேச�த்� ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள். 

நீங்கள் காப்�� ெபறாத �ட்� உரிைமயாளர ்என்றால் EOC நல்வாழ்� 
��ைவ 03 543 7290 என்ற எண்ணில் ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள் (ேவைல 
ேநரத�்ற்� �ற� 03 546 0200). 
உங்களிடம் �ட்� காப்�� இல்ைல ஆனால் �ட்� ெபா�ட்கள் காப்�� 
இ�க்�ற� எனில் உங்கள் காப்�ட்� நி�வனத்�டம் ேப� 
எவற்�ற்ெகல்லாம் காப்�� �ைடக்�ம் என்� அ�ந்�ெகாள்�ங்கள். எந்த 
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ெபா�ைள�ம் �க்�ெய�வதற்� �ன் ��ந்தள� நிைறய �ைகப்படங்கள் 
எ�ப்பைத�ம் நல்ல �ைற�ல் ஆவணப்ப�த்�வைத�ம் 
உ��ப�த்�ங்கள். 
 

MBIEக்�ள் வ�ம் ����ப்� ஆேலாசைன ேசைவ (RAS) ஆேலாசைன 
ேசைவகைள�ம் அ���த்தல்கைள�ம் ஒ� நிகழ்�ன் �லம் ேசதம் 
�ைளந்� காப்�� ேகாரல்க�க்� �ண்ணப்�த்�ள்ள �ட்� 
உரிைமயாளரக்�க்� வழங்��ற�. நீங்கள் info@advisory.org.nz ஐ ெதாடர�் 
ெகாள்ளலாம் அல்ல� 0800 777 299, 03 379 7027 என்ற எண்ணில் அைழத்� 
ேம�ம் �வரங்கைள ெபறலாம். 

����ப்� தகவல்  
நீங்கள் ����ப்பவர ்அல்ல� வாடைகக்� தந்�ள்ள நிலத்�ன் 
உரிைமயாளர ்என்றால் உங்கள் உரிைமகள் மற்�ம் கடைமகள் ெதாடரப்ான 
ேம�ம் �வரங்கைள www.tenancy.govt.nz என்ற வைலதத்ளத்�ேலா அல்ல� 0800 
TENANCY (0800 836 262) என்ற எண்ைண அைழத்ேதா ெபறலாம்.  

பள்ளிகள் மற்�ம் �ழந்ைத ெதாடக்ககல்� ைமயங்கள்  
கல்� அைமசச்கம் அைனத்� பள்ளிக�க்�ம் ெதாடக்க கல்� 
ேசைவக�க்�ம் இந்த ேபரிடரி��ந்� �ண்� வர ஆதர� அளிக்�ற�. 
ெபற்ேறாரக்�ம் பராமரிப்� வழங்�னரக்�ம் ேமம்பட்ட தகவைல தங்கள் 
பள்ளி அல்ல� ெதாடக்ககல்� ேசைவ�டம் ேகட்ட�ந்�க் 
ெகாள்ளேவண்�ம். 

உங்கள் பள்ளி அல்ல� �ழந்ைத ெதாடக்ககல்� ைமயத்�டம் அவரக்ள் 
ெவள்ளத்தால் பா�ப்� அைடந்�ள்ளனரா என்� ேகட்ட��ங்கள். 

 

�ன்வ�ம் நிகழ்�ற்காக கல்�த்�ைற தங்கள் வைலதளத்�ல் ஒ� 
இைணப்ைப வழங்��ள்ள�.  

��ர தட்பெவப்ப நிைல அ���த்தல் மற்�ம் வ�காட்டல் - நி��லாந்�ல் 
கல்� 

 

உள்�ர ்�காதார ேசைவகள் 

ஆக்லாந்� ����ள்ள �காதார ேசைவகள் உங்கள் ேதைவக்ேகற்ப 
ெதாடரந்்� பராமரிப்ைப வழங்� வ��ன்றன.  

அவசரநிைல �ைறகள் உட்பட அைனத்� ம�த்�வமைனக�ம் 
�றந்�ள்ளன. நீங்கள் ��ர ேநாய்வாய் பட்�ள்ளீரக்ள் மற்�ம் அவசரநிைல 

https://advisory.org.nz/
mailto:info@advisory.org.nz
http://www.tenancy.govt.nz/
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://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
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பராமரிப்� ேதைவெயன்றால் தய�ெசய்� 111 என்ற எண்ைண 
அைழ�ங்கள்.  

�ைறந்த அபாயம் அவசரநிைலயற்ற பராமரிப்�ற்� மக்கள் �தல் 
�யற்�யாக தங்கள் ெபா� ம�த்�வைர ெதாைலேப��ல் அைழக்கலாம். 
ெதாைலேப�கள் 24 மணிேநர�ம் நிரவ்�க்கப்ப�ம், ேநர�யாகேவா அல்ல� 
பணிேநரம் �ன்� ெபா�ப்� ம�த்�வர ்�லேமா. வழக்கமாக வார இ���ல் 
�றந்��க்�ம் ெப�ம்பாலான ெபா� ம�த்�வரக்ள் வழக்கம்ேபால் 
இ�ப்பாரக்ள். 

அவசர, �ைறந்த ��ர�ள்ள, உடல்நல கவைலக�க்� உங்கள் ம�த்�வர ்
இல்ைலெயன்றால் உங்கள் உள்�ர ்�பத்� மற்�ம் ம�த்�வ ைமயதை்த 
ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள். இவற்�ன் பட்�யல் ெஹல்த்பா�ன்�ல் 
�ைடக்�ற�. அைனத்� ��சை்சயகங்க�ம் வா�க்ைகயாக �றந்�ள்ளன.  

உங்களிடம் வா�க்ைகயான ம�ந்��ட்� ம�ந்�கள் இல்ைலெயன்றால் 
ச�க ம�ந்தகங்கள் உங்க�க்� ஆதரவளிக்�ம். �றந்�ள்ள 
ம�ந்தகங்களின் பட்�யைல ெஹல்த்பா�ன்�ல் காணலாம்.  

இப்ேபா� நாங்கள் ெதற்� ஆக்லாந்� தகவல் ைமயத்�ற்� 
��சை்சயக ஆதரைவ எம� Māori மற்�ம் ப��கா வழங்�னரக்ள் 
�லம் ஏற்ப�த�்�ள்ேளாம். 

ெபா�வான �காதார அ���த்த�க்� அல்ல� உத� எங்ேக ேகட்� 
ெபறேவண்�ம் என்� நீங்கள் உ��யாக அ�ய�ல்ைல என்றால் 
ெஹல்த்ைலைன 0800 611 116 என்ற எண்ணில் அைழக்க�ம்.  

ெவள்ளநீ�டன் ெதாடர�் ஏற்பட்டால் �காதார ஆபத்�கள் உள்ளன மற்�ம் 
ஆக்லாந்� மண்டல ெபா� �காதார ேசைவ அவரக்ளின் ஆேலாசைனைய 
தங்கள் வைலத்தளமான https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-
advice-january-2023/ இல் ப��ட்�ள்ளனர.்  

தய�ெசய்� நீங்கள் பயணம் ெசய்தால் ��தல் கவனத்�டன் இ�ங்கள் 
ஏெனனில் இன்ன�ம் பல இடங்களில் சாைலகள் �டப்பட்��க்கலாம்; 
உங்கள் வா�க்ைகயான தடம் �றந்�ள்ள� மற்�ம் பயன்ப�த்த 
பா�காப்பான� என்பைத �ன்னேர சரிபா�ங்கள். 

நல்வாழ்� 
�ன்வ�ம் தகவ�ம் �ட உங்கள் ெபா� நல்வாழ்� ெதாடரப்ாக உதவலாம்.  

இத்தைகய சவாலான �ழ்நிைலகளில் ேபா�மான �க்கத்ைத 
ெப�வ�ன் �க்�யத்�வம் 

• நல்ல அ���தத்ல்கள் இேதா: https://www.healthnavigator.org.nz/healthy-
living/sleep/sleep-tips/ (இ� ேத�ய DHB ஒப்�தல் ெபற்ற �காதாரத�்ற்கான 
வைலத்தளம்) 

என்ன நடக்�ற� என்� �ழந்ைதகளிடம் ேப�வதன் �க்�யத்�வம் – 
அவர்களிடம் ேப�வ�ம் அவர்கள் ��வைத ெச�ம�ப்ப�ம் 

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://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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• நல்ல அ���தத்ல்கள் இேதா: https://www.kidshealth.org.nz/coping-natural-
disaster  
 

 மனநல நல்வாழ்� வ�கள் 

a. ெவள்ளம் மற்�ம் ெவளிேயற்றங்கள் ேபான்ற ஒ� அவசரநிைல 
�ழ்நிைல�ல் மனக்கவைல என்ப� �க ெபா�வானதா�ம். 
மனஅ�த்த �ழ்நிைல�ல் இ� ெபா�வான ஒ� எ�ர�்ைள�. 
மக்களிடம் ேப� மற்றவரக்�க்� உத�வ� ��சை்சதன்ைம 
ெகாண்ட� மற்�ம் பய�ள்ள�.  

b. உங்க�க்ேகா அல்ல� மற்றவரக்�க்ேகா ேமற்ெகாண்� ஆதர� 
ேதைவெயன்றால்: 

• உங்கள் ெபா� ம�த்�வர,் பணிேநரம் �ன்� இ�க்�ம் ம�த்�வர ்
அல்ல� ெஹல்த்ைலைன 0800 611 116 என்ற எண்ணில் அைழக்க�ம் 

• ஒ� ப�ற்� ெபற்ற ஆேலாசகரிடம் ேபச 1737 என்ற எண்ணில் 
இலவசமாக ேப�ங்கள் அல்ல� ��ஞ்ெசய்� அ�ப்�ங்கள் 

• அவசரநிைல�ல் 111 என்ற எண்ைண அைழ�ங்கள் 

Māori ச�கம் / Iwi ஆதர� 
Te Puni Kokiri இந்த �ழ்நிைலைய �ரந்்� அல�வ��றாரக்ள் மற்�ம் உள்�ர ்
marae மற்�ம் iwi உடன் ெதாடர�்�ள்ளனர.் ெபறப்பட்டவா� தகவல் 
ேமம்ப�தத்ப்ப�ம்.  

ப��க் ஆதர� 
ப��க் மக்க�க்கான அைமசச்கம் என்ப� ஆட்ேடேராவா�ல் ப��க் 
மக்களின் பலாபலன்கைள ேமம்ப�த்�ம் ெகாள்ைககள் மற்�ம் 
தைல��கள் ெதாடரப்ான ��யாட்��ன் �தன்ைம ஆேலாசகர.் நா� 
���ம் ப��க் ச�கங்க�டன் நமக்� வ�வான சங்�� �ைணப்�கள் 
மற்�ம் ெபா� ெகாள்ைக, �ட்டம் மற்�ம் ேசைவ ���களின் ��ம் ப��க் 
ஆட்ேடேராவா�ன் ��ம் தாக்கம் ஏற்ப�த்�ம் வைக�ல் ப��க் மக்கள், 
கலாசச்ாரங்கள், மற்�ம் ம�ப்�கள் இவற்ைற பற்� �ரிந்�க்ெகாள்�ம் 
நி�ணத்�வ�ம் உள்ளன. 

 

ப��க் மக்க�க்கான அைமசச்கம் ப��க் தைலவரக்ள், ச�கங்கள் மற்�ம் 
ேசைவ வழங்�னரக்ைள ��ப்பாக அ�� தகவல் ேசகரிக்�ன்ற�. 
தற்ேபா� �ன்வ�ம் ேசைவகள் �லம் ஆதர� �ைடக்�ற�: 

 

ச�த் �ஸ் ெஹல்த்ேகர ்

• உடன� ெவள்ள நிவாரணம் – நல்வாழ்� ஆதர�  

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%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
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• ச�த் �ஸ் ெஹல்தே்கர ்என்ப� ெதற்� ஆக்லாந்�ன் 
ஒட்டாராைவ சாரந்்த�. இ� உடன� நல்வாழ்� மற்�ம் உண� 
ஆதரைவ வழங்��ற�. 

• ச�த் �ஸ் ��ைவ இந்த எண்ணில் அைழக்கலாம்: 0800 31 13 31. 
• https://www.facebook.com/southseashealthcare/posts/pfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQax

thCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol 
 

ப��க் மண்டல ஒ�ங்�ைணப்� ைமயம் (PaRCH) 

• இ� நல்வாழ்�, தங்��டம் மற்�ம் ம�த்�வ ஆதர� அளிக்க 
இயங்��ற�  

• ப��க் ெமா� ேப�பவரக்ள் இ�ல் பணியாற்��ன்றனர ்
• வ�ப்� நிைலைய க�தாமல் இவரக்ள் உங்க�க்� உத� 

வழங்�வாரக்ள் 
• நீங்கள் இக்��ைவ ேநர�யாக 0800 727 240 என்ற எண்ணில் 

ெதாடர�் ெகாள்ளலாம் 
• காைல மணி 8.00 �தல் – மாைல மணி 8.00 வைர �றந்��க்�ம் 

 

ைசயலா வாேஹேபா�வா ேடாங்கா ெமத�ஸ்ட் �ஷன் 

ைசயலாவான� ெவள்ளத்தால் பா�க்கப்ப�ம் மக்க�க்� உண� மற்�ம் 
தங்��டதை்த வழங்க ெசயல்ப��ற�. உங்க�க்� உத� ேதைவப்பட்டால் 
இலவச ெதாைலேப� எண் 0800 SIAOLA (0800 742 652) இல் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 
ைசயலா ச�க ைமய �கவரி: 636 மகா ெதன் சாைல, எல்லரஸ்்�, ஆக்லாந்�. 

 

ப��க்கா ��சச்ர்ஸ் ��ெடட ்

ப��க்கா ��சச்ரஸ்் ��ெடட் என்ப� ப��க் ��ம்பங்க�க்கான Whānau 
Ora க�ஷனிங் ஏெஜன்�. இ� NZ ���ம் தங்கள் பாரட்்னரக்ள் உத�யால் 
ஆதர� வழங்��ற�. 0800 ETURERE ஐ அைழப்பதன் �லம் ப��க்கா 
��சச்ரஸ்் ��ெடட் உங்கைள எங்கள் பாரட்்னர ்ஒ�வ�டன் ெதாடர�்ல் 
ைவத்� உடன� நிவாரண ஆதர�ற்� உத�வார.் 
 

த ஃேபாேனா ெப�ேயாக்ேகா ஃ�ட் ஹப் 

0800 FONO4U (0800 366 648) 

  

ஊரக ச�க ேசைவகள் அறக்கட்டைள 

021 845 535 (அ�னா)  

உண� ெபாட்டலம் ேதைவ இைணப்� 

  

CIDANZ 

ஆந்தனி: 027 303 1832  

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
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
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�ன்: 027 310 3675 

உத� ப�வம் 

 

ப��க் மண்டல ஒ�ங்�ைணப்� ைமயம் (PaRCH) 

• இ� நல்வாழ்�, தங்��டம் மற்�ம் ம�த்�வ ஆதர� அளிக்க 
இயங்��ற�  

• ப��க் ெமா� ேப�பவரக்ள் இ�ல் பணியாற்��ன்றனர ் 
• வ�ப்� நிைலைய க�தாமல் இவரக்ள் உங்க�க்� உத� 

வழங்�வாரக்ள் 
• நீங்கள் இக்��ைவ ேநர�யாக 0800 727 240 என்ற எண்ணில் 

ெதாடர�் ெகாள்ளலாம் 
• காைல மணி 8.00 �தல் – மாைல மணி 8.00 வைர �றந்��க்�ம் 

 

உங்க�க்� ஆதர� ேதைவப்பட்டால் தய�ெசய்� �ன்னஞ்சல் 
ஒன்ைற contact@mpp.govt.nz என்ற �கவரிக்� அ�ப்�ங்கள் 
அல்ல� www.mpp.govt.nz என்ற வைலதளத�்ற்� ெசல்�ங்கள் 

வம்சாவளி ச�கங்க�க்கான ஆதர� 
வம்சாவளி ச�கங்களின் அைமசச்கம் நம� ச�கங்கள் அைனவ�க்�ம் 
பல்ேவ� ெசய்� மடல்கைள அ�ப்� வ��ற�. இைவ எ�ரவ்�ம் நாட்களில் 
இவரக்�க்� �ைடக்கப்ெப�ம் ஆதரைவ பற்� ��ப்� ெகா�க்�ம்.  

வம்சாவளி ச�கங்களின் அைமசச்கம் �க்�ய ஏெஜன்�கள் மற்�ம் ��ல் 
பா�காப்� ைமயங்க�டன் �ட்��யற்� �லம் வம்சாவளி 
ச�கங்க�க்கான உண�, வ�பா� இடம் மற்�ம் 
ெமா�ெபயரத்்�ைரப்பாளரக்ள் ேபான்ற �ரத்�ேயக ேதைவகைள �ரத்்� 
ெசய்வைத உ�� ெசய்�ற�. 

ஊன�ற்ேறா�க்கான ஆதர� 
Whaikaha – ஊன�ற்ேறா�க்கான அைமசச்கம் மற்�ம் வழங்�னரக்ள் நம� 
ச�கங்களில் ஊன�ற்ேறார ்மற்�ம் whānauைவ ஆதரிக்�ம் பல்ேவ� 
தன்னாரவ்லரக்ளின் பணிக்� ஆதர� அளிக்�ன்றனர.் Whaikaha 
ஊன�ற்ேறார ்மற்�ம் whānau �ற்காக இந்த ஆேலாசைனைய வழங்��ற�:  
 

• அத�ைடய �க�ல் பக்கத்�ல் தவறாத ேமம்ப�தத்ல்கள் 
இடம்ெப��ன்றன: Whaikaha – ஊன�ற்ேறா�க்கான அைமசச்கம் | 
�க�ல்  

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
https://www.facebook.com/whaikaha.govt
https://www.facebook.com/whaikaha.govt
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• ேகட்�ம் அல்ல� ெதாைலேப��ல் ேப�ம் �றன்பைடத்�ராத 
அவசரநிைல ேசைவகைள நா�ம் மக்கள் 111 TXT ேசைவக்� ப�� 
ெசய்யலாம்: https://www.police.govt.nz/111-txt 

• ஆதர� நா�ம் மக்கள் வாக்கேராங்ேகா� ஆட்ேடேராவா ெட�ெஹல்த் 
ேசைவகைள 0800 111 213 என்ற எண்ணிேலா, 8988 என்ற எண்�க்� 
��ஞ்ெசய்� அ�ப்�ேயா அல்ல� www.nzrelay.co.nz இல் �ைடக்�ம் 
நி��லாந்� ரிேல சர�்ைச பயன்ப�த்�ேயா ெதாடர�்ெகாள்ளலாம். 

• ஊன�ற்ேறார ்ஆதர� ேசைவகைள ெப�ம் மக்கள் ��தல் ஆதரைவ 
நா�னால் அவரக்ள் தங்கள் வழங்�னைர �த�ல் ெதாடர�் 
ெகாள்ளேவண்�ம். அவரக்ள் Whaikaha ைய�ம் �ட contact@whaikaha.govt.nz 
என்ற �ன்னஞ்சல் �லேமா 0800 566 601 என்ற எண்ணிேலா 
ெதாடர�்ெகாள்ளலாம். 

• ஆக்லாந்�ன் நடப்� �ன்� ��ல் பா�காப்� ைமயங்க�ம் 
அ�கக்��யன. உத� நாய் ெகாண்டவரக்ள் தங்க�டன் நாய்கைள 
அைழத்� ெசல்லேவண்�ம். க��கள், ம�ந்�கள், கதகதப்பான உைட 
மற்�ம் �ழந்ைத ெபா�ட்கள் ேபான்ற மற்ற அத்�யாவ�ய 
ெபா�ட்கைள நிைன�ல் ெகாள்�ங்கள். 

ெவளிநாட்� பயணிகள் 
உத� ேதைவப்ப�ம் ெவளிநாட்� �ரைஜகள் தங்கள் �தரகம் அல்ல� ைஹ 
க�ஷைன ெதாடர�் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ெதாடர�் �வரங்கைள இங்ேக காணலாம் �தரகங்கள் | நி��லாந்� ெவளி 
�வகார மற்�ம் வரத்்தக அைமசச்கம் (mfat.govt.nz): 
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/ 

வ�ைகயாளரக்ள் நி��லாந்�ல் தங்கள் பயணத்�ற்� இைட�� 
ஏற்பட்�ள்ளதா என்� அ�ய தங்கள் பயண காப்�ட்டாளைர ெதாடர�் 
ெகாள்ளேவண்�ம். 

�லங்� நல்வாழ்�  
உங்கள் �லங்�கள் உங்கள் ெபா�ப்� . ஏேத�ம் அவசரநிைல�ன் ேபா� 
நீங்கள் அவற்ைற உங்கள் �ட்டத்�ல் ேசரத்்�க்ெகாள்ள �ட்ட�ட ேவண்�ம். 

• நீங்கள் ெவளிேயற ேவண்�ெமன்றால் உங்கள் ெசல்லப்�ராணிகைள 
உடன் எ�த்� ெசல்�ங்கள் – பா�காப்பானதாக இ�ந்தால் – அல்ல� 
அவற்ைற ஒ� பா�காப்பான காப்பகத்�ற்� ெகாண்� ெசல்�ங்கள்.  

• நீங்கள் உங்கள் �லங்�கைள தனிேய �ட்� ெசல்ல 
ேவண்�ெமன்றால் அைவ பா�காப்பான இடத�்ல் �ட்�ன் 
உட்�றமாகேவா ெவளிப்பக்கமாகேவா இ�ப்பைத உ��ப�த்�ங்கள்.  

• ெவள்ளம் ��ம் அபாய�க்க நீரத்டங்களின் அ�ேக ெகாட்��ல் 
கால்நைட அல்ல� ��ைரகள் இ�ந்தால் (ஓைடகள், ஆ�கள், இன்னம் 
�ற) அவற்ைற ேமடான ப��க�க்� அைழத்� ெசல்�ங்கள். 

 

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/
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ேம�ம் �வரங்க�க்� �தன்ைம ெதா�லகங்க�க்கான அைமசச்க (MPI) 
உண்ைமத்தாைள பா�ங்கள்: ெவள்ளத்தால் பா�க்கப்ப�ம் �லங்�கள்È–
www.mpi.govt.nz/animals-in-emergencies  
 

�லங்� நல்வாழ்� அசச்ங்கள் 

ஆக்லாந்� CDEM ஐ 0800 22 22 00 என்ற எண்ணில் ெதாடர�்ெகாண்� �லங்� 
நல்வாழ்� அசச்ங்கைள ப�� ெசய்�ங்கள். �லங்� நல்வாழ்� ெதாைலேப� 
அைழப்�கள் �� MPI நடவ�க்ைக எ�க்�ம். 

கால்நைட ேசைவகள் 

உங்கள் �லங்�க�க்� ம�த்�வ ��சை்ச ேதைவெயன்றால் உங்கள் 
கால்நைட ம�த்�வமைனைய ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள்.  

கால்நைடகள் 

கால்நைடகள், வாழ்க்ைகபாணி ெதா��கள் அல்ல� �வனம் ெதாடரப்ாக 
உத� ேதைவப்பட்டால் ெபடேரடட்ட் ஃபார்மர்ைச 0800 FARMING (0800 327 646) 
என்ற எண்ணில் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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