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 منی آ�لینڈ منی شد�د موسم�ایت حادثہ 2023جنوری 
  

 ک�ا مدد دست�اب �� اور آپ کو کہاں � مدد مل سکیت ��   

 

   
 

 

 آ�لینڈ سول ڈ�فینس اور ا�مرجن� مین�جمنٹ گروپ

۔ � شد�د موسم�ایت حاد�� � متاثرە    2023آ�لینڈ ا�مرجن� مین�جمنٹ گروپ جنوری   کمیونٹیوں � ل�ی مدد م��وط کر ر�ا ��

 

ز اب کھ� ہو�ئ ہنی   سول ڈ�فینس سن�ٹ
ورت �� اور جو دوستوں �ا  ض سول ڈ�فینس   whānauجن لوگوں کو عالقہ چھوڑ�ض � �ض ، ان � ل�ی تنی � پاس نہنی ڻھہر سک�ت

۔  ز کھ� ہنی  سن�ٹ

 
1. Saint Leonard's Road School, 15 St. Leonard's Road, Kelston 
2 .Massey University Albany Campus, Sir Neil Waters Theatre, Gate 1 ) / مرکزی داخ� راستہAlbany  

Expressway   ,(�Albany 
3 .Manu Tukutuku, 32 Riverton Drive, Randwick Park 

� اور �ب یب   ٹ �ں ساتھ الئنی جی� دوائ�اں، گرم ک�پ ض ورت � اہم چ�ی ورت کا سامان۔ براە مہ��ایض اپئض �ض  � �ض

 

Mangere  (معلومایت مرکز) کمیونیٹ انفو ہب 
 :  آ�لینڈ ا�مرجن� مین�جمنٹ �ض یہاں کمیونئٹ انفو ہب کھوال ��

Mangere Memorial Hall 

23 Domain Road, Māngere Bridge 

 ب�ب تک کھال ��    8:00ب�ب � رات    8:00اوقات: صبح  

 

ورت ہو  ا�ر آپ کو مدد � �ض
س�الب �ا نکا� � نالیوں کو نقصان پہنچ�ض �ا س�الیب پایض � مسائل � اطالع دی�ض � ل�ی براە مہ��ایض آن الئن یہاں   •

 مسئلہ درج ک��ں: 

 problem.aspx-a-ages/reportproblem/P-https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report  

 خطر� منی ہو تو  •
گ

 پر فون ک��ں۔   111ا�ر آپ � زند�
ورت ہو تو   •  پر آ�لینڈ ا�مرجن� مین�جمنٹ کو فون ک��ں۔  00 22 22 0800ا�ر آپ کو ر�ا�ش � ل�ی فوری مدد � �ض
ی آف سوشل ڈی��لپمنٹ کو  • ، آپ منس�ٹ ۔   100 400 0800فال� امداد � ل�ی  پر کال کر سک�ت ہنی

، آ�لینڈ ا�مرجن� مین�جمنٹ کا مشورە �� کہ لوگ ڻوئ�ٹ  پر    AT_TravelAlerts@چونکہ صورتحال منی تبد�ل�اں ہو ر� ہنی
� یہ و�ب سائ�ٹ چ�ک کر � آ�اە   Waka Kotahiرا�سپورٹ � طرف � سفر � ل�ی تازە ت��ن اطالعات د�کھ کر اور آ�لینڈ ڻ

 :  /https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-informationر�نی

 

 
 
 

https://twitter.com/AT_TravelAlerts
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 پایض � فراہ� اور گندے پایض کا ن�ٹ ورک 
۔ واڻر کی�ئ � واڻر ڻ��ڻمنٹ پالنٹس کام کر ر�� ہنی    اور آپ کا پایض پی�ض � ل�ی محفوظ ��

Titirangi، Woodlands Park، Oratia، Greenbay، Waima  اورScenic Drive   بلند حصوں منی ر��ض وا� ر�ا�شیوں �
۔   48� ل�ی کم از کم ا��    گھنڻوں تک پایض بند ہو�ض �ا پایض کم پ���ش � آ�ض کا امکان ��

� ساتھ گزرتا تھا لینڈ سالئ�ڈنگ � وجہ � �ٹک �   Scenic Driveمنی  Titirangiلمبا حصہ جو می�ٹ    30پایض � پائپ کا 
 ساتھ بہ گ�ا۔ نقصان � شدت اور اس مقام تک رسایئ منی مسائل � وجہ � مرمت کرنا مشکل ہو گا۔ 

 
ض ڻینکر � پایض � بوتل ۔ صارفنی ۔ واڻر کی�ئ اس عال�ت منی پایض � ڻینکر بھیج ر� ��

گ
 نی بھر سکنی �

ض نہ   نارتھ شور � ر�ا�شیوں � کہا جاتا �� کہ پایض کا استعمال کم ک��ں۔ براە کرم شاور کا وقت مخت� رکھنی اور واشنگ مشنی
۔   استعمال ک��ں۔ اس کا مقصد آپ � پراپریٹ � نکل�ض وا� گندے پایض � مقدار کم کرنا ��

 
Wairau Road   ۔ اس کا مطلب  پر نارتھ شور � کئئ عالقوں کا گندا پایض ڻھکا�ض لگا�ض واال پمپ سڻ�شن س�الب � متاثر ہوا ��

۔   �� کہ اس پمپ سڻ�شن � پایض نکل کر ق��ئب آیب گزرگاە منی پہنچ ر�ا ��

  گندے پایض � ن�ٹ ورکس اور ڻ��ڻمنٹ پالنٹس طوفایض پایض � بھر گ�ئ ہنی جس � وجہ � آ�لینڈ منی ا�� بہت � مقامات � 
۔   پایض باہر نکل کر بہ ر�ا ��

۔ صفایئ � ز�ادە تر کام بارش   واڻر کی�ئ ان جگہوں پر نکل�ض وا� پایض کو ترجیح دے ر�ا �� جہاں ن�ب امال� کو نقصان پہنچ ر�ا ��
 کیونکہ بہ نکل�ض واال زائد پایض تب� بند ہوگا۔ 

گ
 رک�ض پر � ہو سکنی �

، واڻر کی�ئ کا مخصو  :    معلومایت صفحہص م��د معلومات � ل�ی  د�کھنی

-customers-for-information-media/Important-us/News-https://www.watercare.co.nz/About
the-following   

 

 س�الب � بعد صفایئ 
۔ س�الیب پایض منی سیور�ــــج کا پایض اور د�گر خطرنا� مواد ہو   ض کو صاف اور خشک کرنا اہم �� اپ�ض گھر اور اس منی موجود ہر چ�ی

۔ سکتا �� جو آپ � گھر    کو آلودە کر سکتا ��

 ا�ر آپ کا گ�س می�ٹ پایض �ا مل�ب � متاثر ہوا �� تو اپ�ض گ�س سپالئر � رابطہ ک��ں۔  •
س�الب � بعد صفایئ کر�ت وقت ہم�شہ محفوظ ط���ت � کام ک��ں جس کا ط��قہ یہ �� کہ حفاظئت لباس پہنا جا�ئ   •

۔ اور صفایئ � بعد اور خورا� کو ہاتھ لگا�ض � پہ�   اچ� ط�ح ہاتھ دھو�ئ جائنی
، جب تک یہ عال�ت صاف اور محفوظ نہ    • بچوں اور جانوروں کو ان عالقوں � دور رکھنی جہاں پہ� س�الب آ چکا ��

۔  جائنی  کر د�ی
وری ہو گ�ا   • وں � تص����ں کھینچنی اور و�ڈیوز بنائنی جنہنی پھینکنا �ض ض ا�شور�س � مقصد �، نقصانات اور ان چ�ی

، اور ا  وع ک��ں۔ ��  س � بعد � صفایئ �ش
ض جو اڻھایئ جا   • ۔ ہر گ�� چ�ی جتئض جلدی ہو س�، عمارتوں � اندر صفایئ ک��ں، پایض نکالنی اور ان جگہوں کو سکھائنی

ە، اور    -سکئت ہو، ا� باہر نکالنی جی�  � وغ�ی ٹ �ں، فرن�چر، �س�ت � چادر�ں اور لحاف، ک�پ ض فرش کو ڈھانپ�ض وا� چ�ی
۔ جب موسم ڻھ�  ک ہو تو انہنی سکھا�ض � ل�ی باہر رکھنی

۔  • �ں ب� پھینکنی ض ز منی رک� چ�ی  وە ساری خورا� اور پی�ض کا پایض پھینک دیں ج� س�الیب پایض چھو گ�ا ہو، کنٹی�ض
۔ ملبہ اڻھا کر صفایئ ک��ں اور باغ�چوں منی الئ • م  ا�ر س�الب باغی�� � مئٹ تک آ گ�ا ہو تو باغی�� � پ�داوار نہ کھائنی

۔   (چونا) چھڑکنی

 

 ڻ��فک اور سفر � متعلق اطالعات 
، آ�لینڈ ا�مرجن� مین�جمنٹ کا مشورە �� کہ لوگ ڻ���ٹ @  پر    AT_TravelAlertsچونکہ صورتحال منی تبد�ل�اں ہو ر� ہنی

�ک کر � آ�اە  � یہ و�ب سائ�ٹ چ  Waka Kotahiآ�لینڈ ڻرا�سپورٹ � طرف � سفر � ل�ی تازە ت��ن اطالعات د�کھ کر اور 
 information-travel-and-https://www.nzta.govt.nz/traffic/: ر�نی 

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.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information
https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information
https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information
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 م��د بارش متوقع �� لہذا موسم � پ�شگویئ پر نظر رکھنی  •
 س جانا محفوظ ہو براە مہ��ایض �ف تب اپئض پراپریٹ پر وا�س جائنی جب وا� •
 س�الیب پایض منی � گاڑی نہ گزار�ں اور �اد رکھنی کہ یہ پایض آلودە ہو سکتا ��  •
 پایض � سطح � نی�� ب� خطرات اور ملبہ ہو�ض کا امکان ��  •

  مدد اور سہار� � ل�ی کہاں رابطہ ک�ا جا�ئ  

Work and Income   جانب � ما� مدد � 
وری نہنی �� کہ آپ کو   ۔ یہ �ض ا�ر آپ آ�لینڈ منی س�الب � براە راست متاثر ہو�ئ ہنی تو سہارا اور مدد دست�اب ��

 کویئ بین�فٹ مل ر�ا ہو۔ 

 

 :  ہم اس منی مدد کر سک�ت ہنی

 طئب اخراجات •
ە  •  �س�ت � چادر�ں، لحاف وغ�ی
 خورا� •
 بج� � بل •
 گھ��لو آالت � مرّمت �ا تبد��  •
 کام نہ کر سک�ض � وجہ � آمدیض کاح�ج  •

  
  

 costs-www.workandincome.govt.nz/urgentو�ب سائ�ٹ:  

 

 ۔ ب�ب � درم�ان کال ک��ں  5:00ب�ب اور شام   8:00پر صبح    100 400 0800ہنگا� اخراجات منی مدد � ل�ی 
 

 سول ڈ�فینس � طرف � ادائ�گ�اں 
۔ سول ڈ�فینس � ادائ�گیوں �   س�الب � متاثر ہو�ض والوں � ل�ی سول ڈ�فینس � طرف � ادائ�گ�اں دست�اب ہنی

وری نہنی �� کہ آپ کو کویئ بین�فٹ ملتا ہو  ، اور وە لوگ ب� اہل ہو سک�ت ہنی جو  ل�ی اہل ہو�ض � خاطر یہ �ض
نیوزی لینڈ � ر�ا��ش نہ ہوں۔ ا��� ک�سوں منی اس � کویئ فرق نہنی پڑتا کہ آپ � آمدیض ک�ا �� �ا آپ � پاس کون  

۔    � اثا�� ہنی

  

  :  ان ادائ�گیوں � اس منی مدد مل سکئت ��
ە نقص • � اور �س�ت � چادر�ں لحاف وغ�ی ٹ ورت � ل�ی  ا�ر آپ � خورا�، ک�پ ان کا شکار �ا ضائع ہو گ�ئ ہنی تو ہنگا� �ض

�ں لینا   ض  یہ چ�ی
 ا�ر آپ کو گھر چھوڑنا پڑا �� اور آپ موڻل، ہوڻل �ا کرا�ی � عار�ض ر�ا�شگاە منی رە ر�� ہنی تو ر�ا��ش اخراجات   •
 ا�ر آپ س�الب � وجہ � کام نہنی کر پا�ئ تو آمدن کا ح�ج   •
 کہ آپ � ساتھ پرائی��ٹ گھر،  •

گ
ہو�ئ ہوں  �ا ک�مونئٹ سن�ٹ منی وە لوگ ڻھہر�  maraeاس صورتحال � ل�ی ادائ��

 جنہنی اپ�ض گھر چھوڑ�ض پڑ�  

  

http://www.workandincome.govt.nz/urgent-costs
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ب�ب � درم�ان  5:00ب�ب اور شام   8:00پر صبح    100 400 0800کو   Work and Incomeم��د معلومات � ل�ی 
 ۔ کال ک��ں

 ا�شور�س اور کل�م کرنا  
ض ک و ہڻا�ض �ا مرمت کر�ض � پہ�  ا�ر آپ � گھر، کار �ا گھ��لو سامان کو شد�د موسم � وجہ � نقصان پہنچا �� تو ک� ب� چ�ی

اس � تص����ں کھینچنی اور جلد از جلد اپئض ا�شور�س کمپئض کو اس � اطالع دیں۔ آپ کو �س اپئض ا�شور�س کمپئض � رابطہ  
، کل�م کی� ک�ا جاتا �� اور  ورت ��  آپ کو ک�ا کر�ض � �ض

گ
 کہ آ�

گ
  -ہو تو  ا�ر اس کا اطالق  -کرنا ہو گا اور کمپئض آپ کو بتا�ئ �

Toka Tū Ake EQC   �EQ Cover  ۔  کا ک�ا نظام ��

  

ا�ر آپ کو اپنا گھر محفوظ، صاف، مضبوط اور موس� اثرات � ل�ی ت�ار کروانا پڑ� تو براە مہ��ایض گھر منی ک�ی گ�ئ کام کا ر�کارڈ  
، اس کام � پہ� اور بعد � تص����ں کھینچنی اور جو بل آپ �ض ادا ک�ی ہوں، ا  ۔ رکھنی  ن � کاپ�اں اپ�ض پاس رکھنی

ی اوقات � بعد  و�لفی�ئ ڻ�م � رابطہ ک��ں  EOCپر   543 03  7290ا�ر آپ � ذایت مکان � ا�شور�س نہنی �� تو   (دف�ت

 ۔ پر رابطہ ک��ں)  200 546 03 
کمپئض � بات ک��ں کہ کون �  ا�ر آپ � پاس گھر � ا�شور�س نہنی �� ل�کن گھ��لو سامان � ا�شور�س �� تو اپئض ا�شور�س  

ض کو پھینک�ض � پہ� آپ اس � بہت �   ۔ یہ �قیئض بنائنی کہ جہاں ممکن ہو، ک� ب� چ�ی �ں ا�شور�س � تحت آیت ہنی ض چ�ی
۔   تص����ں کھینچ لنی اور اچھا ر�کارڈ رکھنی

 

MBIE   وس  ی ڈوائزر �ا  ر�ا��ش � تحت� )RAS (  ان گھروں � مال�ان کو ا�ڈووک�� (حما�ت) � خدمات اور مشور� فراہم
۔ م��د معلومات �   کریت �� جو ک� واقعہ � وجہ � ہو�ض وا� نقصان � ازا� � ل�ی ا�شور�س کل�م � عمل � گزر ر�� ہنی

 پر کال ک��ں۔  7027 379 03، 299 777 0800پر رابطہ کر سک�ت ہنی �ا   info@advisory.org.nzل�ی آپ 

 کرایہ داروں � ل�ی معلومات  
ا�ر آپ ک� کرا�ی � پراپریٹ � کرایہ دار �ا مال� مکان ہنی تو آپ اپ�ض حقوق اور فرائض � متعلق معلومات  

www.tenancy.govt.nz  پر پڑھ سک�ت ہنی �اTENANCY0800   )0800 836 262  ۔  ) پر فون کر � یہ معلومات � سک�ت ہنی

 سکول اور چھو�ٹ بچوں � تعل�� مرا�ز  

۔ والدین اور   وزارت تعل�م تمام سکولوں اور چھو�ٹ بچوں � تعل�� مرا�ز کو اس آفت � بحال ہو�ض � ل�ی مدد دے ر� ��
۔   نگہداشت کر�ض والوں کو اپ�ض سکول �ا چھو�ٹ بچوں � تعل�� �وس � تازە ت��ن معلومات حاصل کریض چاہینئ

۔ اپ�ض سک    ول �ا چھو�ٹ بچوں � تعل�� �وس � معلوم ک��ں کہ ک�ا وە س�الب � متاثر ہو�ئ ہنی

 

  :  ا�جوک�شن �ض اس آفت � سلس� منی اپئض و�ب سائٹ پر ا�ک لنک مہ�ا ک�ا ��

 نیوزی لینڈ منی تعل�م   –شد�د موس� آفت � متعلق معلومات اور ر�نمایئ 

 صحت � نگہداشت � مقا� خدمات 
ورت �� تو پور� آ�لینڈ منی نگہ ۔  ا�ر آپ کو نگہداشت � �ض  داشت صحت � خدمات مدد فراہم کر ر� ہنی

ورت ��   ۔ ا�ر آپ شد�د ب�مار ہنی اور آپ کو ہنگا� نگہداشت � �ض ا�مرجن� ڈیپارڻمنٹس سم�ت تمام ہسپتال کھ� ہنی
  ڈائل ک��ں۔ 111براە مہ��ایض   تو

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
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۔ فون � سہولت اپ�ض �ب یپ کو فون کر سک�ت   غ�ی ہنگا� نگہداشت � ل�ی لوگ اب ب� سب � پہ�  گھن�ٹ �ا تو براە    24ہنی
۔ عام حاالت منی و�ک اینڈ منی کھل�ض وا�  

گ
 �ا عام اوقات کار � بعد ڈیویٹ کر�ض وا� �ب یپ فون پر مدد دیں �

گ
راست مہ�ا ر�� �

۔   ا��� �ب یپ آج کل ب� معمول � مطبق کھ� ر��ض � قابل ہنی

، اپ�ض ڈا��ٹ � عدم دست�ایب � صورت منی اپ�ض مقا� ا�کس�ڈنٹ اینڈ  صحت � فوری توجہ طلب، کم شد�د مسائل � ل �ی
وں � فہرست  ۔   Healthpointم�ڈ�کل سن�ٹ � رابطہ ک��ں۔ ان سن�ٹ ۔ تمام کلینک حسب معمول کھ� ہنی  پر موجود ��

۔ وا� دوائ�اں نہنی ہنی تو کمیونئٹ فارم�س�اں مدد کر سکئت ہنی پر ان    Healthpoint ا�ر آپ � پاس اپئض معمول � �س�ض
۔    فارم�سیوں � فہرست موجود �� جو کھ� ہویئ ہنی

� ذر�� ساؤتھ آ�لینڈ انفارم�شن ہب کو طئب سہارا فراہم کر ر��   Māori and Pacifica Providersاب ہم اپ�ض 
۔   ہنی

 ، پر  116 611 0800 حاصل � جا�ئ تو    sا�ر آپ ڻھ�ک � نہنی جان�ت کہ کہاں � مدد صحت � عمو� مشوروں � سلس� منی
Healthline   کو کال ک��ں۔ 

پر تازە   و�ب سائٹ س�الب کا پایض جسم � چھو جانا صحت � ل�ی خطرنا� �� اور آ�لینڈ ر�جنل پبل� ہ�لتھ �وس �ض اپئض  
 :  ہدا�ات فراہم � ہنی

 https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/   

؛ سف ر � پہ� چ�ک کر �  ا�ر آپ سفر کر ر�� ہنی تو براە مہ��ایض ز�ادە احت�اط برتنی کیونکہ �ٹکنی اب ب� بند ہو سکئت ہنی
۔   �قیئض بنائنی کہ آپ کا نارمل روٹ کھال اور استعمال � ل�ی محفوظ ��

�ت   خ�ی
۔  

گ
�ت � ل�ی ب� مدد م� �  درج ذ�ل معلومات � آپ کو عام خ�ی

 اس مشکل دور منی کا�ض نیند لی�ض � کوشش � اہم�ت 

 :  یہاں اچ� تجاو�ز موجود ہنی  •
tips/-living/sleep/sleep-https://www.healthnavigator.org.nz/healthy   

)  DHB(صحت � اس سائ�ٹ کو ن�شنل    � حما�ت حاصل ��
 

 بات کرنا اور ان � بات سننا بچوں �  - بچوں کو یہ سمجھا�ض � اہم�ت کہ ک�ا ہو ر�ا �� 

•  :    disaster-natural-ealth.org.nz/copinghttps://www.kidshیہاں اچ� تجاو�ز موجود ہنی
 

 ذہیض تندرسیت � ل�ی مواقع 

a.   ۔ یہ ا�ک انتہایئ پ��شان ) ہونا عام �� اہٹ (اینگزائئٹ س�الب اور عالقہ چھوڑ�ض جی� ہنگا� واقعات � دوران گھ�ب
۔ لوگوں � بات کرنا اور ان � مدد کرنا خود ہماری صحت   � ل�ی ب� اچھا ہو  کن صورتحال منی ا�ک عام ردعمل ��

۔   سکتا �� اور لوگوں � ل�ی ب� فائدە مند ہوتا ��
b.  : ورت ��  ا�ر آپ کو اپ�ض ل�ی �ا دو�وں � ل�ی م��د مدد � �ض
ل پ��کٹس کو کال ک��ں �ا عام اوقات � بعد کھ� �ب یپ پ��کٹس �ا  • پر کال  116 611 0800 کو   Healthlineاپئض ج�ض

 ک��ں۔ 
 پر مفت کال �ا ڻ�کسٹ ک��ں۔  1737کاؤ�سلر (صالح کار) � بات کر�ض � ل�ی  ت���ت �افتہ   •
 پر کال ک��ں۔   111ہنگا� صورتحال منی   •

Māori  / کمیونئٹIwi  ل�ی مدد � 
Te Puni Kokiri   �مستعدی � صورتحال کا جائزە � ر�� ہنی اور مقاmarae  اورiwi    ۔ م��د معلومات � رابطہ کر ر�� ہنی

 مل�ض � ساتھ ساتھ ان معلومات کو تازە ک�ا جا�ئ گا۔  

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://www.healthnavigator.org.nz/healthy-living/sleep/sleep-tips/
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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 پ�س�فک لوگوں � ل�ی مدد 
سیوں اور اقدامات � سلس� منی حکومت � اہم  منی پ�س�فک اقوام � فالح � ل�ی پال�  Aotearoaوزارت برا�ئ پ�س�فک اقوام 

۔ ہم مل� بھر منی پ�س�ف�ک کمیونٹیوں � ساتھ مضبوط روابط رکھ�ت ہنی اور پ�س�فک اقوام، ان � رسوم و  ت��ن مش�ی ��
��، پروگراموں  پر اثرانداز ہو�ض وا� �کاری پال  Aotearoaرواج اور اقدار کو سمجھ�ض � ل�ی ماہرانہ علم رکھ�ت ہنی جو پ�س�فک  

۔   اور خدمات � سلس� منی اہم ��

 

وزارت برا�ئ پ�س�فک اقوام معلومات ا�ڻ� کر�ض � ل�ی مستعدی � پ�س�فک ر�نماؤں، کمیونٹیوں اور �وس پرووائ�ڈرز �  
 : ۔ �ض الحال مندرجہ ذ�ل خدمات � ذر�� مدد دست�اب ��  رابطہ کر ر� ��

 

South Seas  ہ�لتھ کی�ئ 

 تندرسئت و فالح � ل�ی سہارا   -س�الب � سلس� منی فوری امداد  •
• South Seas  ہ�لتھ کی�ئOtara ،  ت اور خورا� � فوری مدد فراہم� ساؤتھ آ�لینڈ منی واقع �� اور خ�ی

۔  کر�ض � ل�ی دست�اب ��
 � ڻ�م کو کال ک��ں۔  South Seasپر  31 13 31 0800 •

• https://www.facebook.com/southseashealthcare/posts/pfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQax
thCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol 

 

 ) PaRCHپ�س�فک ر�جنل کوآرڈین�شن ہب (

۔ •  فالح و بہبود، ر�ا�ش اور ادو�ات � مدد فراہم کر�ض � ل�ی دست�اب ��
 یہاں کا عملہ پ�س�فک ز�اننی بولتا ��   •
 مل� منی آپ � اقامئت حیث�ت � قطع نظر آپ � مدد کر سکتا ��  •
۔ 240 727 0800 آپ ڻ�م � براە راست  •  پر رابطہ کر سک�ت ہنی
 ۔ ب�ب تک کھال ر�تا ��   8ب�ب � شام   8صبح  •

 

Siaola Vahefonua Tonga Methodist Mission 

Siaola   ورت ہو تو ۔ ا�ر آپ کو مدد � �ض س�الب � متاثرە لوگوں کو خورا� اور ڻھہر�ض � جگہ فراہم کر�ض � ل�ی دست�اب ��
  Siaola Community Hub address: 636پر کال ک��ں۔  SIAOLA (0800 742 652) 0800براە کرم انہنی فری فون 

Great South Road, Ellerslie, Auckland. 

 

Pasifika Futures Ltd 

Pasifika Futures Ltd   پ�س�فک خاندانوں � ل�یWhānau Ora   ز � ذر�� پور� نیوزی کم�شننگ ا�جن� �� جو اپ�ض پارڻ�ض
۔  ڻ�م فوری امداد اور سہار� � ل�ی    �  Pasifika Futuresپر کال کر �    ETURERE0800لینڈ منی مدد فراہم کریت ��

۔ 
گ

ز منی � ک� � آپ کا رابطہ کروا س� �  ہمار� پارڻ�ض
 

The Fono Feleoko Food Hub 

0800 FONO4U (0800 366 648) 

  

 ولیج کمیونیٹ �و�ض ڻرسٹ 

021 845 535 (Alena)  

 خورا� کا پارسل منگوا�ض � ل�ی لنک

  

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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CIDANZ 

Anthony: 027 303 1832  

Sean: 027 310 3675 

 مدد � ل�ی فارم 

 

 ) PaRCHپ�س�فک ر�جنل کوآرڈین�شن ہب (

۔فالح و بہبود، ر�ا�ش اور ادو�ات   •  � مدد فراہم کر�ض � ل�ی دست�اب ��
 یہاں کا عملہ پ�س�فک ز�اننی بولتا ��  •
 مل� منی آپ � اقامئت حیث�ت � قطع نظر آپ � مدد کر سکتا ��  •
۔   240 727 0800آپ ڻ�م � براە راست  •  پر رابطہ کر سک�ت ہنی
۔   8ب�ب � شام   8صبح  •  ب�ب تک کھال ر�تا ��

 
ورت ��   ۔   www.mpp.govt.nzپر ای م�ل ک��ں �ا   contact@mpp.govt.nz تو براە کرما�ر آپ کو مدد � �ض  د�کھنی

 �س� کمیونٹیوں � ل�ی مدد 
ض کو مخ تلف معلومات بھیج ر� �� جو آ�ض وا� دنوں منی ان � ل�ی دست�اب  �س� کمیونٹیوں � وزارت ہماری تمام کمیونڻ�ی

۔  
گ

 سہار� کا خا�ہ پ�ش ک��ں �

�س� کمیونٹیوں � وزارت کل�دی اداروں اور سول ڈ�فینس � مرا�ز � ساتھ ب� راب� منی �� تا�ہ یہ �قیئض بنا�ا جا س� کہ  
ور�ات جی� خورا�، نماز � ۔ �س� کمیونٹیوں � مخصوص �ض ورت کو پورا ک�ا جا�ئ   ل�ی جگہوں اور ترجمانوں � �ض

 معذور افراد � ل�ی مدد 
Whaikaha -    � وزارت برا�ئ معذوراں اور خدمات فراہم کر�ض وا� پرووائ�ڈرز ہماری کمیونٹیوں منی ان بہت � رضا�اروں کو ان

کو آ�اە کریت   whānauمعذور افراد اور  Whaikaha۔ کو سہارا دی�ت ہنی  whānauکام منی مدد دے ر�� ہنی جو معذور افراد اور  
  : �� 

 

 � تازە اطالعات دی جایت ہنی  •
گ

 : وزارت � ف�س بک پیج پر باقاعد�
Whaikaha -  

Ministry of Disabled People | Facebook 
ورت رکھ�ض وا� جن لوگوں � ل�ی سننا �ا فون پر بات کرنا مشکل ہو، وە   •   TXT 111ہنگا� امدادی خدمات � �ض

 :  https://www.police.govt.nz/111-txt�وس � ل�ی رجس�ٹ کر سک�ت ہنی
ورت ہو، وە   •  www.nzrelay.co.nzپر ڻ�کسٹ کر � �ا   8988پر فون �ا 213 111 0800 جن لوگوں کو مدد � �ض

� رابطہ کر   Whakarongorau Aotearoa Telehealth Servicesپر نیوزی لینڈ ر�� �وس استعمال کر � 
۔    سک�ت ہنی

ورت ہو ا�ر معذوروں � خدمات لی�ض وا� لوگوں کو  • ۔   تو  اضا�ض مدد � �ض انہنی پہ� اپ�ض پرووائ�ڈر � رابطہ کرنا چاہ�ی
۔  Whaikahaپر  601 566 0800 �ا  contact@whaikaha.govt.nzوە   � ب� رابطہ کر سک�ت ہنی

ز معذور افرا  • ۔ جن لوگوں � پاس  آ�لینڈ منی تینوں موجودە سول ڈ�فینس سن�ٹ د � ل�ی مکمل سہول�ات رکھ�ت ہنی
۔ ، انہنی ک�ت ساتھ � جا�ض چاہینئ ، ادو�ات،   مددگار ک�ت ہنی �ں ب� �اد رکھنی جی� ڈیوا��ض ض براە کرم دو�ی اہم چ�ی

�ں۔  ض � اور �ب یب � چ�ی ٹ  گرم ک�پ

 

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
https://www.police.govt.nz/111-txt
https://www.nzrelay.co.nz/index
mailto:contact@whaikaha.govt.nz
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 غ�ی مل� شہری 
ورت ہو، انہنی اپ�ض سفارت ۔   جن غ�ی مل� شہ��وں کو مدد � �ض  خا�ض �ا ہایئ کم�شن � رابطہ کرنا چاہ�ی

ز اینڈ ڻ��ڈ (رابطہ تفص�الت   ی آف فارن افی�ئ :  )).nzmfat.govtسفارتخا�ض | نیوزی لینڈ منس�ٹ
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/  ۔  پر د�ک� جا سکئت ہنی

۔  ا�ر نیو  ز � سفر منی خلل پڑا ہو تو انہنی اپئض ڻ��ول ا�شور�س کمپئض � رابطہ کرنا چاہ�ی  زی لینڈ آ�ض وا� وز��ٹ

 

 جانوروں � بہبود  
 

وری �� کہ آپ ہنگا� صورت حال � ل�ی منص��ہ بندی منی اپ�ض جانوروں کو ب�   آپ ۔ یہ �ض � جانور آپ � ذمہ داری ہنی
۔   شامل رکھنی

�ا انہنی ک�    -ا�ر ا�سا کرنا محفوظ ہو تو  -ا�ر آپ کو عالقہ چھوڑنا پڑ� تو اپ�ض پالتو جانوروں کو ساتھ � جائنی  •
۔    محفوظ پناہگاە منی � جائنی

ا�ر آپ کو اپ�ض جانوروں کو پ�چھ� چھوڑنا پڑ� تو �قیئض بنائنی کہ وە آپ � گھر � اندر �ا باہر ک� محفوظ اور پناە   •
۔    دی�ض وا� جگہ پر ہنی

ە) � ق��ب چراہگاہوں منی آپ � م���ش �ا گھوڑ� ہنی جہاں س�الب آسکتا   • ا�ر آیب گزرگاہوں (ندیوں، در�اؤں وغ�ی
۔ �� تو انہنی اون�پ ج  گہ پر پہنچائنی

 
�ز (م��د معلومات  ی فار پرائمری انڈس�ٹ : ) MPI� ل�ی منس�ٹ   - س�الب � متاثر ہو�ض وا� جانور   کا معلومایت پرچہ د�کھنی

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

 جانوروں � بہبود � خدشات 

جانوروں   MPIکو فون ک��ں۔   Auckland CDEMپر  00 22 22 0800 جانوروں � بہبود � متعلق ک� ب� �ش��ش � ل�ی 
 

گ
وی کر� �  ۔ � بہبود � ل�ی � جا�ض وا� کالوں پر قدم پ�ی

نری خدمات   و��ٹ
نری کلینک � رابطہ ک��ں۔   ورت �� تو اپ�ض و��ٹ ) � عالج � �ض نری (جانوروں � ڈا��ٹ  ا�ر آپ � جانوروں کو و��ٹ

 م���ش 
  FARMING0800کو  Federated Farmers � � درخواستوں � ل�ی م��شیوں، الئف سڻائل بال�س �ا چار

 پر کال ک��ں   )646 327 0800( 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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