
 ںيم نڈيل یوزيمدد ن ہيامداد کرتا ہے۔  یلوگوں ک یجانب سے زخم یکا محکمہ حکومت ک یس یاے س
کرنے والے اور نہ  یبچے،بڑے، اسٹوڈنٹس، نوکر ںي۔ اس مےموجودہےيرشخص کےلرہنے والےہ

۔ںيافراد،وزٹ کرنے والے سب شامل ہ ٹائرڈيکرنے والے، ر  

 

ہر ممکن  یک یمليف یاور آپ ک یآپ ک یس یہے تو اے س ايکاانتقال ہو گ زيعز یاکسي ںيہ یآپ زخم اگر
 مدد کرے گا۔

 

۔قہيحاصـل کرنے کا طر مدد  

ہو گا۔ ہسپتال والے  ايجمع کروا د ميکل یس یتو وہاں کے عملے نے آپ کا اے س ںيہ ںيآپ ہسپتال م اگر
گے۔ ںيرابطہ کر یگے اور ہم آپ سے جلد ہ ںيکر ايامداد مہ یآپ کو ضرور  

 

 تاکہ ہم آپ کوبتا ںيہم سے رابطہ کر زيہے تو پل یکوئ زخم ںيم یمليف یاور ک یکس اي ںيہ یآپ زخم اگر
۔ںيمدد کر سکتےہ ايک یہم آپ ک یک ںيسک  

 شليک 111-101پر  منزل یدوسر یک نٹرـيس ڈيز نيا یبرانچ ـ ب یس یاے س یہم کو کرائس چرچ ک آپ
۔ںيپر مل سکتے ہ ٹيسٹر   

سے جمعہ ريبجے تک پ 05:00سے شام  08:30کار صبح  اوقات  

ںيرابطہ کر سکتے ہ ینمبرپربه ليمندرجہ ز ںيہم اي  

International +64 7859 8678  لوکل  273 080 0800   شنليانٹرن،  

ہے۔ یسے مل سکت ٹيسائ بيو یمعلومات ہمار ديمز   

www.acc.co.nz 

 

مدد کر سکتے  یسے آپ ک قوںيطر ليتو ہم مندرجہ ز ںيہ ےيبل دئ کليڈياور آپ نے م ںيہ یآپ زخم اگر
۔ںيہ  

 

۔مدد  ےينقصان کے ل ںيم یآمدن۔  1 

 صديف 80کا  یہفتہ وار آمدن یتو ہم آپ ک ںيکرنے کے قابل نہ یوجہ سے نوکر یہونے ک یزخم اگرآپ
۔ںيآپکو دے سکتے ہ  

 

مدد ںيگهر م ۔ 2 

۔ ںيکر سکتے ہ ايمدد مہ ےيبهال اور نہانے دهونے کے ل کهي،دیصفائ یآپکو گهر ک ہم  

 

 



بهال کهيد ی۔ بچوں ک  3 

 یاور کنڈ ںيم نٹريگهر پر، پلے سمدد  ہي۔ ںيمدد کر سکتے ہ یآپ ک ںيبهال کرنے م کهيد یبچوں ک ہم
۔ ںيمدد کر سکتےہ یآپک یبه ںيہے۔ اسکے عالوه ہم بچوں کو نہالنے دهالنے م یجا سکت یک ايمہ ںيم
کر سکتے۔ ںيوجہ سے نہ یہونے ک یوه کام جو پہلے آپ خود کر سکتے تهے مگر اب زخم یعني  

 

 4۔ کائونسلنگ

۔ںيکر سکتےہ ايمدد مہ ےيکے ل یشانيپر یہم کائونسلنگ اور زہن ںيصورت م یک ضرورت  

 

ہے۔ ليمدد مندرجہ ز ےيہو اسکے ل ايفوت ہو گ ارايپ یافراد کا کوئ جن  

 

صورت  یقتل ہونے ک۔ اور ںي$ تک فراہم کر سکتے ہ 6,219ہم  ےيکےل نيافراد کے جنازے  تکف متاثره
 ی۔ آپکںينہ کسيٹ یہے۔ اس پر کوئ یتي$ تک د 10,000آف جسٹس   یمنسٹرمقتول کے ورثا کو  ںيم

ملک۔ رونيب ايہو  ںيم نڈيل یوزيزه نہے کہ جنا یمرض  

 

امداد۔ یمال ےيخاندان کے ل متاثره  

پارٹنر کو اي$   بچوں 6,668بچوں کو  ايہے۔ پارٹنر  یجا سکت یک یکو ون آف پےمنٹ به زيمليف متاثره  

 

سال سے کم عمر  18بچہ  یف  $ 3,334    

)ںينہ کسيٹ یگے۔ (اس پر کوئ ںيکو دئے جائ اکئرگوري نيسال سے کم ہے تو رقم والد  16اگر   بچہ  

 

متواتر امداد۔ ےيبچوں کے ل ںيم نڈيل یوزين  

ہے۔ پانچ سال  یہفتہ وار رقم مل سکت ےيبهال کےل کهيد یتو بچے ک ںيفوت ہونے والے کے بچے ہ اگر
کے اس بات پہ موقوف ہے کہ کتنے بچے چوده سال سے کم عمر  ہيسال کا ہو جائے۔  14بچہ  اجبيتک 

۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثرںينہ کسيٹ ی۔ اس پر کوئںيہ WINZ  پےمنٹ پر پڑے۔ اگر بچے کو کوئ  یک
ہے۔ یره سکت یجار ديپےمنٹ مز ہيہے تہ  یمعزور  

 

ہفتہ وار امداد ےيکے ل زيمليف  

۔ ہم مرنے والے ںيکر سکتے ہ یگيادائ ےيکما رہا تها تو ہم اسکے ل ںيم نڈيل یوزيفوت ہونے واال ن اگر
۔ںي%  تک ادا کر سکتے ہ80کا  یآمدن یک  

۔ اگر ںيجا سکتے ہ ئےيد یکو به نيوالد ںيرقم مرنے والے کے پارٹنر، بچوں اور کچه صورتوں م ہي
آمدن پر تها۔ پےمنٹ کا دارومدار لوگوں کے حاالت پر ہے۔  یکا انحصار مرنے والے ک زوںيعز اي نيوالد

ہے۔ یسکتمدد ہو  یانک ںيکچه صورتوں م یسے باہر ہے تو به نڈيل یزوياگر متاثره خاندان ن  


