اے سﯽ سﯽ کا محکمہ حکومت کﯽ جانب سے زخمﯽ لوگوں کﯽ امداد کرتا ہے۔ يہ مدد نيوزی لينڈ ميں
رہنے والےہرشخص کےليےموجودہے۔ اس ميں بچے،بڑے ،اسٹوڈنٹس ،نوکری کرنے والے اور نہ
کرنے والے ،ريٹائرڈ افراد،وزٹ کرنے والے سب شامل ہيں۔

اگر آپ زخمﯽ ہيں ياکسﯽ عزيز کاانتقال ہو گيا ہے تو اے سﯽ سﯽ آپ کﯽ اور آپ کﯽ فيمﻠﯽ کﯽ ہر ممکن
مدد کرے گا۔

مدد حاصـل کرنے کا طريقہ۔
اگر آپ ہسپتال ميں ہيں تو وہاں کے عمﻠے نے آپ کا اے سﯽ سﯽ کﻠيم جمع کروا ديا ہو گا۔ ہسپتال والے
آپ کو ضروری امداد مہيا کريں گے اور ہم آپ سے جﻠد ہﯽ رابطہ کريں گے۔

اگر آپ زخمﯽ ہيں يا کسﯽ اور کﯽ فيمﻠﯽ ميں کوئ زخمﯽ ہے تو پﻠيز ہم سے رابطہ کريں تاکہ ہم آپ کوبتا
سکيں کﯽ ہم آپ کﯽ کيا مدد کر سکتےہيں۔
آپ ہم کو کرائس چرچ کﯽ اے سﯽ سﯽ برانچ ـ بﯽ اين زيڈ سينٹرـ کﯽ دوسری منزل پر  111-101کيشل
سٹريٹ پر مل سکتے ہيں۔
اوقات کار صبح  08:30سے شام  05:00بجے تﮏ پير سے جمعہ
يا ہميں مندرجہ زيل نمبرپربهﯽ رابطہ کر سکتے ہيں
لوکل ، 0800 080 273انٹرنيشنل International +64 7859 8678
مزيد معﻠومات ہماری ويب سائيٹ سے مل سکتﯽ ہے۔
www.acc.co.nz

اگر آپ زخمﯽ ہيں اور آپ نے ميڈيکل بل دئيے ہيں تو ہم مندرجہ زيل طريقوں سے آپ کﯽ مدد کر سکتے
ہيں۔

1۔ آمدنﯽ ميں نقصان کے ليے مدد ۔
اگرآپ زخمﯽ ہونے کﯽ وجہ سے نوکری کرنے کے قابل نہيں تو ہم آپ کﯽ ہفتہ وار آمدنﯽ کا  80فيصد
آپکو دے سکتے ہيں۔

2۔ گهر ميں مدد
ہم آپکو گهر کﯽ صفائﯽ،ديکه بهال اور نہانے دهونے کے ليے مدد مہيا کر سکتے ہيں ۔

3۔ بچوں کﯽ ديکه بهال
ہم بچوں کﯽ ديکه بهال کرنے ميں آپ کﯽ مدد کر سکتے ہيں۔ يہ مدد گهر پر ،پﻠے سينٹر ميں اور کنڈی
ميں مہيا کﯽ جا سکتﯽ ہے۔ اسکے عﻼوه ہم بچوں کو نہﻼنے دهﻼنے ميں بهﯽ آپکﯽ مدد کر سکتےہيں۔
يعنﯽ وه کام جو پہﻠے آپ خود کر سکتے تهے مگر اب زخمﯽ ہونے کﯽ وجہ سے نہيں کر سکتے۔

4۔ کائونسﻠنگ
ضرورت کﯽ صورت ميں ہم کائونسﻠنگ اور زہنﯽ پريشانﯽ کے ليے مدد مہيا کر سکتےہيں۔

جن افراد کا کوئﯽ پيارا فوت ہو گيا ہو اسکے ليے مدد مندرجہ زيل ہے۔

متاثره افراد کے جنازے تکفين کےليے ہم  $ 6,219تﮏ فراہم کر سکتے ہيں۔ اور قتل ہونے کﯽ صورت
ميں مقتول کے ورثا کو منسٹری آف جسٹس  $ 10,000تﮏ ديتﯽ ہے۔ اس پر کوئﯽ ٹيکس نہيں۔ آپکﯽ
مرضﯽ ہے کہ جنازه نيوزی لينڈ ميں ہو يا بيرون مﻠﮏ۔

متاثره خاندان کے ليے مالﯽ امداد۔
متاثره فيمﻠيز کو ون آف پےمنٹ بهﯽ کﯽ جا سکتﯽ ہے۔ پارٹنر يا بچوں کو  $6,668بچوں يا پارٹنر کو

فﯽ بچہ  18سال سے کم عمر 3,334 $
بچہ اگر  16سال سے کم ہے تو رقم والدين ياکئرگور کو دئے جائيں گے۔ )اس پر کوئﯽ ٹيکس نہيں(

نيوزی لينڈ ميں بچوں کے ليے متواتر امداد۔
اگر فوت ہونے والے کے بچے ہيں تو بچے کﯽ ديکه بهال کےليے ہفتہ وار رقم مل سکتﯽ ہے۔ پانچ سال
تﮏ ياجب بچہ  14سال کا ہو جائے۔ يہ اس بات پہ موقوف ہے کہ کتنے بچے چوده سال سے کم عمر کے
کﯽ پےمنٹ پر پڑے۔ اگر بچے کو کوئ WINZہيں۔ اس پر کوئﯽ ٹيکس نہيں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر
معزوری ہے تہ يہ پےمنٹ مزيد جاری ره سکتﯽ ہے۔

فيمﻠيز کے ليے ہفتہ وار امداد
اگر فوت ہونے واﻻ نيوزی لينڈ ميں کما رہا تها تو ہم اسکے ليے ادائيگﯽ کر سکتے ہيں۔ ہم مرنے والے
کﯽ آمدنﯽ کا  %80تﮏ ادا کر سکتے ہيں۔
يہ رقم مرنے والے کے پارٹنر ،بچوں اور کچه صورتوں ميں والدين کو بهﯽ ديئے جا سکتے ہيں۔ اگر
والدين يا عزيزوں کا انحصار مرنے والے کﯽ آمدن پر تها۔ پےمنٹ کا دارومدار لوگوں کے حاﻻت پر ہے۔
اگر متاثره خاندان نيوزی لينڈ سے باہر ہے تو بهﯽ کچه صورتوں ميں انکﯽ مدد ہو سکتﯽ ہے۔

