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Sự kiện thời tiết khắc nghiệt ở Auckland tháng 1 năm 2023 
 

Những hỗ trợ có sẵn và nơi bạn có thể nhận được trợ giúp 
 

 
 

 

Nhóm Quản lý Khẩn cấp và Phòng vệ Dân sự Auckland  
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Auckland đang điều phối các hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi sự kiện thời tiết khắc nghiệt tháng 1 năm 2023. 

 

Trung tâm Phòng vệ Dân sự 
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Auckland đã lập ra các Trung tâm Phòng vệ Dân sự dành cho những người 
phải sơ tán và không có khả năng ở nhờ nhà bạn bè, họ hàng. Vui lòng mang theo các vật dụng thiết 
yếu mà bạn có thể cần đến, bao gồm thuốc men, quần áo ấm và đồ dùng cho trẻ em. 
Để biết danh sách cập nhật các Trung tâm Phòng vệ Dân sự, truy cập 
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 
 

Trung tâm thông tin cộng đồng 
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Auckland đã thành lập các trung tâm thông tin cộng đồng để cung cấp 
thông tin về thời tiết khắc nghiệt và những hỗ trợ sẵn có dành cho bạn. Để biết danh sách cập nhật 
các trung tâm thông tin cộng đồng, truy cập 
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 
 

Nếu bạn cần được giúp đỡ 
• Để báo cáo các vấn đề về ngập lụt, hư hỏng cống rãnh hoặc nước mưa, vui lòng báo cáo trực 

tuyến tại trang web: https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report-problem/Pages/report-a-
problem.aspx 

• Nếu bạn gặp nguy hiểm tính mạng, hãy gọi 111. 
• Nếu bạn cần được hỗ trợ chỗ ở khẩn cấp, hãy gọi cho Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Auckland 

theo số 0800 22 22 00. 
• Để được hỗ trợ phúc lợi, bạn có thể gọi cho Bộ Phát triển Xã hội theo số 0800 400 100. 

Vì tình hình thời tiết tiếp tục có các diễn biến mới, Cơ quan quản lý khẩn cấp Auckland khuyên mọi 
người nên cập nhật những thông báo mới nhất về việc đi lại bằng cách theo dõi bài đăng của cơ 
quan quản lý giao thông Auckland (Auckland Transport) trên Twitter @AT_TravelAlerts và truy cập 
trang web của bộ giao thông vận tải (Waka Kotahi): https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-
information/ 

 

 
Mạng lưới cấp thoát nước 
Các nhà máy xử lý nước của Watercare đang hoạt động và hiện tại nước máy an toàn để uống. 

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://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://twitter.com/AT_TravelAlerts
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Cư dân sống ở các khu vực Titirangi, Woodlands Park, Oratia, Greenbay, Waima và các khu vực trên 
cao của Scenic Drive có thể sẽ không có nước hoặc áp lực nước thấp trong vòng ít nhất 48 giờ sắp 
tới. 

Một đoạn ống nước dài 30 mét chạy dọc theo Scenic Drive ở Titirangi đã bị cuốn trôi cùng với con 
đường do sạt lở đất. Việc sửa chữa sẽ gặp nhiều khó khăn vì hư hỏng khá nặng và khó tiếp cận hiện 
trường. 
 
Watercare đang gửi xe chở nước đến khu vực này. Khách hàng sẽ có thể đổ đầy các chai nước của 
họ từ xe bồn. 

Cư dân ở North Shore được yêu cầu sử dụng nước ít lại. Vui lòng tắm rửa trong thời gian ngắn và 
không sử dụng máy giặt. Điều này là để giảm lượng nước thải chảy ra khỏi nhà của bạn. 
 
Một trạm bơm nước thải trên đường Wairau phục vụ một số khu vực ở North Shore đã bị ngập lụt. 
Điều này có nghĩa là trạm bơm này đang tràn nước thải vào mạng lưới sông ngòi gần đó. 

Mạng lưới nước thải và các nhà máy xử lý đã bị quá tải vì mưa to, gây ra nhiều sự cố ngập tràn khắp 
Auckland. 

Watercare đang ưu tiên xử lý các sự cố tràn ngập gây thiệt hại cho tài sản, nhà cửa tư nhân. Hầu hết 
các hoạt động dọn dẹp sẽ diễn ra khi trời tạnh mưa, vì đây là lúc không còn tràn ngập nữa. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang thông tin đặc biệt của Watercare: 
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-
following-the  

 

Dọn dẹp sau khi bị ngập lụt 
Điều quan trọng là làm vệ sinh sạch sẽ và hong khô nhà cửa của bạn và mọi thứ trong nhà. Nước 
ngập lụt có thể chứa nước thải và các vật chất nguy hiểm khác có thể làm nhiễm bẩn nhà của bạn. 

• Nếu đồng hồ gas nhà bạn bị ảnh hưởng bởi nước hoặc các mảnh vụn, rác rưới, hãy liên hệ 
với công ty gas của bạn.  

• Luôn luôn lưu ý an toàn trong khi dọn dẹp sau khi bị ngập lụt bằng cách mặc quần áo bảo hộ 
và rửa tay kỹ lưỡng sau khi dọn dẹp và trước khi đụng vào thực phẩm. 

• Giữ cho trẻ em và thú vật tránh xa những khu vực đã bị ngập lụt cho đến khi các khu vực đó 
được làm vệ sinh sạch sẽ và an toàn. 

• Chụp ảnh và quay video các thiệt hại và tất cả mọi thứ bạn phải vứt bỏ trước khi bắt đầu dọn 
dẹp, để có căn cứ làm việc với công ty bảo hiểm. 

• Làm vệ sinh sạch sẽ, để cho ráo nước và hong khô bên trong càng nhanh càng tốt. Lấy ra mọi 
thứ bị ướt và có thể di chuyển được – lớp trải sàn, đồ nội thất, chăn ga, quần áo, v.v. và để ở 
ngoài trời để phơi khô chúng khi thời tiết tốt. 

• Vứt bỏ tất cả thức ăn và nước uống đã dính nước ngập lụt, kể cả những thứ đựng trong hủ, 
hộp. 

• Không ăn nông sản trong vườn nếu đất đã bị ngập nước. Dọn dẹp và vứt bỏ các mảnh vụn và 
rải, rắc chanh (lime) trên vườn. 

 

Cập nhật về giao thông và đi lại 
Vì tình hình thời tiết tiếp tục có các diễn biến mới, Cơ quan quản lý khẩn cấp Auckland khuyên mọi 
người nên cập nhật những thông báo mới nhất về việc đi lại bằng cách theo dõi bài đăng của cơ 

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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quan quản lý giao thông Auckland (Auckland Transport) trên Twitter @AT_TravelAlerts và truy cập 
trang web của bộ giao thông vận tải (Waka Kotahi). 

• Chúng tôi đang dự đoán sẽ tiếp tục có mưa, vì vậy hãy theo dõi dự báo thời tiết 
• Vui lòng chỉ quay lại nhà của bạn nếu việc đó an toàn  
• Đừng lái xe qua chỗ nước lụt và nhớ rằng nước có thể đã bị nhiễm bẩn 
• Các mối nguy hiểm và các mảnh vụn cũng có thể ở phía dưới các bề mặt 

Tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ ở đâu   
Hỗ trợ tài chính từ cơ quan Việc làm và Thu nhập (Work and Income)  
Hiện có các hỗ trợ và giúp đỡ nếu bạn đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt ở Auckland. 
Bạn không cần phải là người đang hưởng trợ cấp. 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ: 

• chi phí y tế  
• chăn ga gối đệm 
• thực phẩm 
• hóa đơn tiền điện 
• sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc 
• thu nhập bị mất vì bạn không thể đi làm. 

  
 Trang web: www.workandincome.govt.nz/urgent-costs  

 

Gọi số 0800 400 100 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được trợ giúp 
các chi phí khẩn cấp: 
 

Khoản tiền trợ cấp Phòng vệ Dân sự (Civil Defence Payments)  
Khoản tiền trợ cấp Phòng vệ Dân sự dành cho những người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Bạn 
không cần phải là người đang hưởng trợ cấp để có thể xin được khoản tiền trợ cấp Phòng vệ 
Dân sự, và những người chưa có visa định cư cũng có thể xin được khoản tiền này. Trong 
hầu hết các trường hợp, chúng tôi không quan tâm thu nhập của bạn là bao nhiêu và bạn có 
các tài sản gì.  

  

Khoản tiền trợ cấp này có thể giúp bạn:  
• mua thực phẩm, quần áo và chăn ga khẩn cấp nếu chúng đã bị hư hỏng, tổn thất.  
• chi phí chỗ ở nếu bạn phải sơ tán và đang thuê nhà nghỉ, khách sạn hoặc chỗ trọ tạm thời.  
• bù đắp thu nhập bị mất vì không đi làm được vì ngập lụt.  
• Một khoản tiền trợ cấp nếu bạn chứa người phải sơ tán ở cùng bạn ở những nơi như nhà 

riêng, marae hoặc các trung tâm cộng đồng.  

  

http://www.workandincome.govt.nz/urgent-costs
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Gọi cho cơ quan Việc làm và Thu nhập theo số 0800 400 100 trong khoảng thời gian từ 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều để biết thêm thông tin. 

 

Bảo hiểm và nộp đơn yêu cầu bồi thường  
Nếu nhà cửa, ô tô hoặc đồ đạc của bạn bị hư hại do thời tiết khắc nghiệt, hãy chụp ảnh chúng trước 
khi bạn vứt bỏ hoặc sửa chữa bất cứ thứ gì và báo cáo cho công ty bảo hiểm của bạn càng sớm càng 
tốt. Bạn chỉ cần liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn và họ sẽ cho bạn biết bạn cần làm gì tiếp theo, 
cách thức yêu cầu bồi thường và – nếu có liên quan – chương trình bảo hiểm động đất (EQ Cover) 
của cơ quan Toka Tū Ake EQC vận hành như thế nào.  

  

Nếu bạn cần làm cho ngôi nhà của bạn an toàn, sạch sẽ, đảm bảo, và không bị dột nước, vui lòng ghi 
lại các sửa chữa đã hoàn thành, chụp ảnh hiện trường trước và sau khi sửa chữa, đồng thời giữ bản 
sao các hóa đơn bạn đã thanh toán. 

Nếu bạn là chủ nhà không có bảo hiểm, hãy liên hệ với nhóm Phúc lợi EOC theo số 03 543 7290 (Sau 
giờ làm việc gọi số 03 546 0200). 
Nếu bạn không có bảo hiểm nhà nhưng có bảo hiểm đồ đạc, hãy nói chuyện với công ty bảo hiểm 
của bạn về những gì sẽ được bảo hiểm. Đảm bảo bạn chụp nhiều hình ảnh và lưu giữ hồ sơ cẩn thận 
trước khi vứt bỏ bất cứ thứ gì, nếu có thể. 
 

Dịch vụ Cố vấn Dân cư (RAS) trực thuộc MBIE (bộ kinh tế) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đại diện và tư 
vấn cho những chủ nhà đang tìm hiểu cách thức yêu cầu bảo hiểm để khắc phục thiệt hại do một sự 
cố nào đó gây ra. Bạn có thể liên hệ info@advisory.org.nz hoặc gọi 0800 777 299, 03 379 7027 để 
biết thêm thông tin. 

Thông tin về việc thuê, cho thuê nhà  
Nếu bạn là người thuê nhà hoặc là chủ của một căn nhà cho thuê, bạn có thể tìm thông tin về các 
quyền và nghĩa vụ của bạn tại trang web www.tenancy.govt.nz hoặc bằng cách gọi điện đến 0800 
TENANCY (0800 836 262).  

Trường học phổ thông và nhà trẻ, mẫu giáo  
Bộ Giáo dục hỗ trợ tất cả các trường học phổ thông và nhà trẻ, mẫu giáo để giúp họ phục hồi sau sự 
kiện thời tiết này. Phụ huynh và người chăm sóc trẻ nên giữ liên lạc với nhà trường để biết thông tin 
cập nhật. 

Liên hệ với nhà trường để biết họ có bị ảnh hưởng bởi ngập lụt hay không. 

 

Bộ Giáo dục đã đưa ra một đường link trên trang web của bộ cho sự kiện thời tiết này:  

Tư vấn và hướng dẫn về sự kiện thời tiết khắc nghiệt – Giáo dục tại New Zealand 

Dịch vụ y tế địa phương 

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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Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp Auckland đang tiếp tục cung cấp dịch vụ y tế khi bạn cần.  

Tất cả các bệnh viện, bao gồm cả khoa cấp cứu vẫn đang mở cửa. Nếu bạn cực kỳ không khỏe và cần 
được chăm sóc y tế khẩn cấp, vui lòng gọi số 111. 

Để được chăm sóc y tế không khẩn cấp và ít nghiêm trọng hơn, người dân có thể tiếp tục gọi điện 
cho bác sĩ gia đình của họ. Các số điện thoại sẽ được quản lý 24/24, hoặc là trực tiếp hoặc là thông 
qua bác sĩ gia đình túc trực sau giờ làm việc. Hầu hết các bác sĩ gia đình nếu bình thường có mở cửa 
vào cuối tuần thì nay vẫn có thể tiếp tục làm như vậy.  

Đối với các vấn đề sức khỏe khẩn cấp nhưng ít nghiêm trọng hơn, khi bác sĩ của bạn hết giờ làm, hãy 
liên hệ với trung tâm y tế và tai nạn tại địa phương của bạn. Danh sách các trung tâm dạng này có 
sẵn trên trang web Healthpoint. Tất cả các phòng khám đều mở cửa bình thường.  

Các nhà thuốc cộng đồng có thể hỗ trợ bạn nếu bạn không có các loại thuốc theo toa mà bạn uống 
thường ngày.Bạn có thể tìm thấy danh sách các hiệu thuốc mở cửa trên trang web Healthpoint.  

Hiện chúng tôi có hỗ trợ lâm sàng cho Trung tâm thông tin phía Nam Auckland thông qua các nhà 
cung cấp dịch vụ Māori và Pacifica của chúng tôi. 

Để được tư vấn sức khỏe nói chung hoặc nếu bạn không chắc cần đến chỗ nào để được trợ giúp, hãy 
gọi cho Healthline theo số 0800 611 116.  

Có những rủi ro về sức khỏe liên quan đến việc tiếp xúc với nước ngập lụt và cơ quan Y tế Công cộng 
Khu vực Auckland đã cập nhật lời khuyên của họ tại trang web: 
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/  

Hãy hết sức cẩn thận nếu bạn cần đi lại vì có thể một số con đường vẫn đang bị đóng; kiểm tra trước 
để đảm bảo tuyến đường thường ngày của bạn không bị đóng và an toàn để đi lại. 

Sức khỏe, phúc lợi 
Thông tin sau đây cũng sẽ giúp ích cho sức khỏe, phúc lợi tổng quát của bạn.  
Tầm quan trọng của việc cố gắng ngủ đủ giấc trong những thời điểm khó khăn này 

• Xem các mẹo hay tại đây: https://www.healthnavigator.org.nz/healthy-living/sleep/sleep-
tips/ (đây là trang web y tế quốc gia được cơ quan y tế chứng thực) 

Tầm quan trọng của việc giải thích những gì đang xảy ra với trẻ em – nói chuyện với chúng và lắng 
nghe chúng 

• Xem các mẹo hay tại đây: https://www.kidshealth.org.nz/coping-natural-disaster  
 

 Các lựa chọn về sức khỏe tâm thần 

a. Cảm giác lo âu là rất phổ biến khi phải trải qua một sự kiện khẩn cấp như lụt lội và sơ tán. 
Đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi gặp một tình huống rất căng thẳng. Nói chuyện 
với mọi người và giúp đỡ người khác có thể vừa mang tính trị liệu vừa có ích. 

b. Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm cho bản thân bạn hoặc cho người khác: 
• gọi cho bác sĩ gia đình của bạn, bác sĩ gia đình trực ngoài giờ làm việc hoặc gọi cho Healthline 

theo số 0800 611 116 
• gọi hoặc nhắn tin miễn phí đến số 1737 để nói chuyện với một tư vấn viên đã qua đào tạo 
• trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 111 

Cộng đồng người Maori / hỗ trợ Iwi 

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
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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Te Puni Kokiri đang tích cực đánh giá tình hình và liên lạc với các marae địa phương, và iwi. Thông tin 
sẽ được cập nhật, khi nhận được thông tin.  

Hỗ trợ cho người Đảo  
Bộ chuyên trách người Đảo (MPP) là cơ quan cố vấn chính của Hoàng gia về các chính sách và biện 
pháp can thiệp nhằm cải thiện đời sống người Đảo ở New Zealand. Chúng tôi có mạng lưới vững 
chắc với các cộng đồng người Đảo trên khắp đất nước và có chuyên môn hiểu biết về con người, 
phong tục và các giá trị của người Đảo, ảnh hưởng đến các quyết định về chính sách, chương trình và 
dịch vụ công ảnh hưởng đến cộng đồng người Đảo tại New Zealand. 

 

Bộ chuyên trách người Đảo đang tích cực liên hệ với các lãnh đạo, cộng đồng người Đảo và các nhà 
cung cấp dịch vụ để thu thập thông tin. Hiện tại, có sẵn các hỗ trợ thông qua các dịch vụ sau: 

 

Tổ chức Chăm sóc sức khỏe South Seas 

• Cứu trợ ngập lụt tức thời – Hỗ trợ sức khỏe, phúc lợi 
• South Seas Healthcare có trụ sở tại Otara, phía Nam Auckland và sẵn sàng cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và hỗ trợ thực phẩm tức thời 
• Gọi cho South Seas theo số 0800 31 13 31 
• https://www.facebook.com/southseashealthcare/posts/pfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQax

thCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol 
 

Trung tâm điều phối khu vực Thái Bình Dương (PaRCH) 

• Sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phúc lợi, chỗ ở và thuốc men 
• Nhân viên nói được ngôn ngữ của các đảo ở Thái Bình Dương  
• Có thể cung cấp hỗ trợ bất kể tình trạng visa của bạn 
• Bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ theo số 0800 727 240 
• Mở cửa từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối 

 

Siaola Vahefonua Tonga Methodist Mission (nhà thờ Tonga) 

Tổ chức Xã hội Siaola sẵn sàng cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng bởi sự 
kiện ngập lụt. Nếu bạn cần được giúp đỡ, vui lòng gọi cho họ theo số điện thoại miễn phí 0800 
SIAOLA (0800 742 652). Địa chỉ Trung tâm cộng đồng Siaola: 636 Great South Road, Ellerslie, 
Auckland. 

 

Pasifika Futures Ltd 

Pasifika Futures Ltd là đơn vị chuyên trách các gia đình người Đảo, cung cấp hỗ trợ trên khắp New 
Zealand thông qua các đối tác của họ. Bằng cách gọi 0800 ETURERE, Pasifika Futures sẽ có thể kết nối 
bạn với một trong những đối tác của chúng tôi để cung cấp hỗ trợ cứu trợ ngay lập tức. 
 

The Fono Feleoko Food Hub (đồ ăn từ thiện)  

0800 FONO4U (0800 366 648) 

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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The Village Community Services Trust (dịch vụ cộng đồng) 

021 845 535 (Alena)  

Đường link xin thực phẩm cứu trợ 

  

CIDANZ 

Anthony: 027 303 1832  

Sean: 027 310 3675 

Đơn xin trợ giúp 

 

Trung tâm điều phối khu vực Thái Bình Dương (PaRCH) 

• Sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phúc lợi, chỗ ở và thuốc men 
• Nhân viên nói được ngôn ngữ của các đảo ở Thái Bình Dương 
• Có thể cung cấp hỗ trợ bất kể tình trạng visa của bạn 
• Bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ theo số 0800 727 240 
• Mở cửa từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối 

 
Nếu bạn cần được hỗ trợ, vui lòng gửi email đến contact@mpp.govt.nz hoặc truy cập 
www.mpp.govt.nz 

Hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc 
Bộ chuyên trách các Cộng đồng Sắc tộc đang gửi nhiều thông tin khác nhau tới tất cả các cộng đồng 
của chúng ta, trong đó sẽ vạch ra các hỗ trợ trong những ngày tới.  

Bộ cũng đang liên lạc với các cơ quan chính và các trung tâm phòng vệ dân sự để đảm bảo các nhu 
cầu cụ thể được đáp ứng cho các cộng đồng sắc tộc như thực phẩm, không gian để cầu nguyện và 
dịch vụ thông dịch. 

Hỗ trợ người khuyết tật 
Whaikaha – Bộ chuyên trách Người khuyết tật và các nhà cung cấp đang hỗ trợ công việc của nhiều 
tình nguyện viên trong các cộng đồng của chúng ta, hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ. 
Whaikaha có lời khuyên như sau cho người khuyết tật và gia đình của họ:  
 

• Có những cập nhật thường xuyên trên trang Facebook của bộ: Whaikaha – Bộ chuyên trách 
Người khuyết tật | Facebook 

• Những người cần dịch vụ khẩn cấp nhưng gặp khó khăn khi nghe hoặc nói chuyện qua điện 
thoại có thể đăng ký dịch vụ 111 TXT: https://www.police.govt.nz/111-txt 

• Những người cần được hỗ trợ có thể liên hệ với Dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua điện thoại 
Whakarongorau Aotearoa theo số 0800 111 213, nhắn tin đến số 8988 hoặc bằng cách sử 
dụng Dịch vụ chuyển tiếp (relay) của New Zealand tại trang web www.nzrelay.co.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
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
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• Nếu người thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật cần được hỗ trợ thêm, thì trước 
tiên họ nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của họ. Họ cũng có thể liên hệ với Whaikaha 
bằng email contact@whaikaha.govt.nz hoặc gọi 0800 566 601. 

• Hiện tại có thể tiếp cận ba Trung tâm Phòng vệ Dân sự tại Auckland. Người dùng chó hỗ trợ 
được quyền đi đến các trung tâm này cùng với chó. Hãy nhớ đem theo những vật dụng thiết 
yếu khác, chẳng hạn như đồ đạc, thuốc men, quần áo ấm và đồ trẻ em. 

Công dân nước ngoài 
Công dân nước ngoài cần được hỗ trợ nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Cao ủy của quốc gia của họ. 

Thông tin liên lạc của các cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại NZ có thể được tìm thấy tại trang 
Đại sứ quán | Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand (mfat.govt.nz): 
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/ 

Du khách có mặt ở New Zealand nên liên hệ với công ty bảo hiểm du lịch của họ nếu chuyến đi đã bị 
gián đoạn. 

Phúc lợi của thú vật  
Bạn chịu trách nhiệm với thú vật của bạn. Bạn cần đưa chúng vào kế hoạch của bạn trong trường 
hợp khẩn cấp. 

• Nếu bạn phải sơ tán, hãy mang theo thú cưng của bạn – nếu bạn có thể làm như vậy một 
cách an toàn – hoặc đưa chúng đến một nơi trú ẩn an toàn.  

• Nếu bạn phải bỏ lại thú vật của bạn, hãy đảm bảo chúng có chỗ ở an toàn, bên trong hoặc 
bên ngoài nhà của bạn.  

• Nếu bạn có gia súc hoặc ngựa trong các bãi cỏ gần sông ngòi có khả năng bị ngập lụt (dòng 
suối, sông, v.v.), hãy di chuyển chúng đến vùng đất cao hơn. 

 
Để biết thêm thông tin, xem tờ thông tin của Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI): Động vật bị ảnh hưởng 
bởi ngập lụt – www.mpi.govt.nz/animals-in-emergencies  
 

Lo lắng cho phúc lợi của thú vật 

Gọi điện cho Auckland CDEM theo số 0800 22 22 00 để báo cáo các lo ngại về phúc lợi của thú vật. 
MPI sẽ xử lý các cuộc gọi liên quan đến phúc lợi của thú vật. 

Dịch vụ thú y 
Nếu thú vật của bạn cần được điều trị thú y, hãy liên hệ với phòng khám thú y của bạn.  

Gia súc 
Đối với các yêu cầu được hỗ trợ cho gia súc, bất động sản bán nông nghiệp (lifestyle blocks) hoặc 
nguồn thức ăn cho chúng, hãy gọi cho Federed Farmers (Hội Nông dân) theo số 0800 FARMING 
(0800 327 646) 
 
 
 
 
 
 

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


Vietnamese – Version 2 (1700hrs 29 January 2023) | Phiên bản 2 (5 giờ chiều ngày 29/01/2023) 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Nhóm Quản lý Khẩn cấp và Phòng vệ Dân sự Auckland
	Tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ ở đâu
	Bảo hiểm và nộp đơn yêu cầu bồi thường
	Thông tin về việc thuê, cho thuê nhà
	Trường học phổ thông và nhà trẻ, mẫu giáo
	Dịch vụ y tế địa phương
	Sức khỏe, phúc lợi
	Cộng đồng người Maori / hỗ trợ Iwi
	Hỗ trợ cho người Đảo
	Hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc
	Hỗ trợ người khuyết tật
	Công dân nước ngoài
	Phúc lợi của thú vật
	Dịch vụ thú y
	Gia súc


