
وأسرهم دعم الضحايا  

٢٠١٩ اذار كرايستجرج  

عندما يتعرض اي ده المساعلتوفير مخطط الحكومه تنفيذ المنظمه المسؤل عن ( ، هي تعويض الحوادثظمة نمم.ت.ح )

لالصابه شخص   

 العمل،ل عن طالمواطن العامل والعا: األطفال، الطالب، يتضمن المشمولون، المخطط ل بهذافي نيوزلندا مشموكل شخص 

نيوزلندا.لوالزاءر   

 كيفية الحصول على الدعم

وستقوم م.ت.ح  ، ثم يوفر لك العالج المطلوب.م.ت.ح  استماراتعند دخولك المستشفى،   سيقوم العاملون هناك بملء 

في وقت، قريب، والحق.باالتصال بك   

وتنظيم المساعده المتوفرة لنتمكن توضيح  فالرجاء االتصال بناالمصاب أحد أفراد عائلتك  أو كان المصاب  انت اذا كنت

، حيث يمكنك :المصاب( للشخص المعني)  

## زيارتنا في فرع كرايستجرجلل أي.سي.سي الواقع في مركز بي.ان.زد الطابق الثاني، ١٠١-١١١ شارع كاشف 

 كرايستجرج. بين الساعه ٨:٣٠ صباحا ولحد الساعه ٥:٠٠ مساءا من االثنين إلى الجمعه

 ##اتصلو بنا تليفونيا على الهاتف المحلي  ٠٨٠٠٠٨٠٢٧٣

٨٩٨٦٧٤٧٨٥٦٠٠ او الهاتف الدولي  

منبخصوص ال اي.سي.سي. يمكن الحصول على معلومات اضافيه   

www.acc.co.nz 

 

 الدعم المتوفراذا كنت مصابا

خالل فترة النقاهة  ، هناك عدد من الوسائل التي يمكننا دعمكوباإلضافة إلى دفع تكاليف العنايه الطبيه ، حالة اصابتك في

 ولحين شفاؤك وكما يلي:

 # التعويض عن فقدان المكسب 

اذا لم تكن قادرا على العمل % من دخلك االسبوعي٨٠يصل إلى  قد تعويض  نقوم بدفع  

 #المساعده في أعمال المنزل

ودعم العنايه الشخصيه واالستحمام وتغيير المالبس، خالل فترة االصابه المنزل ورعاية يفظبالدعم لتننقوم   

 #رعاية االطفال

كما يمكننا مساعده  وفي رياض األطفال.داخل المنزل الدعم هذا ويقدم في العنايه باالطفال خالل فترة االصابه. يمكننا الدعم 

م بهاالقيا المصاب اليستطيعوالتي المهمات المطلوبه لالطفال االب المصاب في أداء االم/  

 #تقديم المشورة

  النفسيه اذا دعت الحاجهباالمكان توفير المشورة والعنايه 

 

 

http://www.acc.co.nz/


  

 الدعم المتوفرة للعالم التي فقدت أحد افرادهأ  

 يتضمن الدعم:

 #المساعده في تكاليف الجنازه

مشاركة وزارة العدل وقد يضاف إلى هذا المبلغ  دوالر المصاريف الجنازة والفاتحه ٦٢١٩قد تصل إلى  نقديهتدفع منحه 

. إلى يتطلب دفع الضريبة على المبلغ المستلم، دوالر ٠،٠٠٠١بما يضاف إلى المبلغ السابق ليصبح المجموع لضحايا االغتيال 

وزلندا أو خارجهابامكان العائله تحديد موقع الدفن والفاتحه في ني  

  االححياءه فراد العاءلال ه#منح

والمعتمرين عليه وكما يلي:شريكة المتوفي، اطفاله، /لزوجة ستطيع العائله استالم دفعه واحدهت قد  

زوجه أو شريك/شريكة/للزوج دوالر،٦٦٨٦  -     

على المتوفي تحت سن المعتمدين  الطفل اواذا كان سنه. ١٨تحت سن  أو معتمد على المتوفي لكل طفلدوالر ٣،٣٣٤ -   

ال تدفع اي ضربه على المبالغ المدفوعه فإن هذا المبلغ سيذهب إلى ولي الطفل أو الشخص الذي يعتني به، ١٦ال  

 #الدعم المستمر لالطفال في نيوزلندا

سنه. ١٤عمر بهم لمدة خمس سنوات الحين يبلغ الطفل مبلغا اسبوعيا للمساعده في العناية ئله يدفع للعااذا كان المتوفي اوالد، 

قد تؤثر على ما استلمت على المبالغ المدفوعه، ولكنها ال تدفع اي ضريبه  . ١٤ على عدد األطفال دون سنيعتمد المبلغ الكلي 

بالدفع لفتره أطول.سينظر ، فاذا كان الطفل معوقا    واو.الف.نون.زاد.العمل والمورد، من   

العائله#التعويض األسبوعي   

 لعائلة. عانة اتعويض لفقدان الدخل المطلوب ال، فقد يمكنكم الحصول على نيوزلندا عند وفاتهاذا كان مصدر رزق المتوفي 

ملعونة زوجة أو شريكة المتوفي، أوالده متوفر ه عالإان المبلغ  مما كان يكسبه المتوفي.% ٨٠قد يصل الى سنقوم بدفع مبلغ 

 فقد يجوز لهم استالم  أقاربه الذين كان يعليهم. اذا كان المعال يعيش خارج نيوزلندااستعماله لوالدي المتوفي أو المحتمل 

  المساعده. المدفوعات على ضروف الناس الشخصيه.


