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�لند ژان��ٔه 
�
 ۲۰۲۳رو�داد آب و هوایی شد�د ا

  
س است و از کجا �  �د چه ن�ع �شتیباین در دس�ت  توان�د کمک بگ�ی

 

 
 

 

�لند   گروە دفاع مدیض و مدی��ت اضطراری ا�

�لند در حال هماهنگ کردن کمک به جوام� است که تحت تأث�ی    ۲۰۲۳رو�داد شد�د آب و هوایی ژان��ٔه  ادارٔە مدی��ت اضطراری ا�
 اند. قرار گرفته 

 

 مرا�ز دفاع مدین ا�نون باز هستند
�لند مرا�ز دفاع مدیض را برای کسایض که ن�از به تخل�ٔه منازلشان داشته و ن�  توانند نزد دوستا�شان �ا  ادارٔە مدی��ت اضطراری ا�

whānau ]وری را که ممکن است ن�از داشته باش�د، از جمله  خانوادە و �ستگان] بمانند باز کردە است. لط  هر گونه اقالم �ض
�
فا

 دارو، لباس گرم و وسا�ل کودک را به همراە ب�اور�د. 

 سا�ت ز�ر مراجعه فرمای�د: روز مرا�ز دفاع مدیض به وب برای ل�ست به 

2023#Support-incident/flooding-https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major 

 

 ]  Community information hubsمرا�ز اطالعات مح� [
�لند مرا�ز مح� و اطالعایت را برای انتشار اطالعات در مورد آب و هوای  شد�د و طرق �شتیبایض از شما  ادارٔە مدی��ت اضطراری ا�

 سا�ت ز�ر مراجعه فرمای�د: روز مرا�ز اطالعات مح� به وب ا�جاد کردە است. برای ل�ست به 

2023#Support-incident/flooding-rg.nz/majorhttps://www.aucklandemergencymanagement.o 

 

 ا�ر به کمک ن�از دار�د 
 مشکل خود را به صورت آنالین ثبت کن�د:  برای گزارش س�ل، آس�ب به زهک�ش  •

�
ها �ا مسائل م��وط به آب باران، لطفا

https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report-problem/Pages/report-a-problem.aspx 
�د.  ۱۱۱شما در خطر است، با   ا�ر جان •  تماس بگ�ی
�لند با شمارٔە تلفن  • تماس   ۰۸۰۰  ۲۲  ۲۲ ۰۰ا�ر به کمک فوری برای اسکان ن�از دار�د، با ادارٔە مدی��ت اضطراری ا�

�د.   بگ�ی
�د.   ۰۸۰۰  ۴۰۰ ۱۰۰توان�د با وزارت توسعٔه اجتما� به شمارٔە تلفن  برای کمک رفا�، �  •  تماس بگ�ی

�لند توص�ه �  �لند در ت��ی�ت با  با ادامٔه تحول وضع�ت، ادارٔە مدی��ت اضطراری ا� کند که افراد با دنبال کردن سازمان حمل و نقل ا�
های سفر به روز  با آخ��ن توص�ه  خود را   ز�ر   به آدرس Waka Kotahiسا�ت و با مراجعه به وب  @AT_TravelAlertsشناسٔه 

 : کنند 

 information-travel-and-https://www.nzta.govt.nz/traffic / 

 
 آبرساین و شبکٔه فاضالب 

ب است.  Watercareهای خانه تصف�ه   در حال فعال�ت بودە و آب شما قابل �ش

   Scenic Driveهای مرتفع بخش و   Titirangi ،Woodlands Park ،Oratia ،Greenbay ،Waimaافرادی که در 
گ

زند�
 ساعت آیندە �ا آب نداشته �ا فشار آب آنها کم خواهند بود.  ۴۸کنند، احتماً� حداقل تا �

https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support
https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support
https://twitter.com/AT_TravelAlerts
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ی از لولٔه آب که در امتداد   ۳۰�ک قسمت   ض به همراە جادە توسط  � Titirangiدر    Scenic Driveم�ت گذرد به دل�ل را�ش زمنی
� به محل دشوار خواهد بود.   س�ل بردە شد. تعم�ی این بخش  آس�ب و دس�ت

گ
د�  به دل�ل گس�ت

Watercare   � ان � در حال ارسال تانکرهای آب به منطقه�  های آب خود را از تانکرها پر کنند. توانند بطری باشد. مش�ت

ض  شود م�ف آب خود را کاهش دهند. لطفا زمان دوش خود را کوتاە نگه  از سا�نان نورث شور درخواست � داشته و از ماشنی
ل شما است. لباسشویی  ض  تان استفادە نکن�د. این مهم جهت کاهش حجم فاضالب خرو�ب از م�ض

 
دهد دچار س�ل شدە است. این  که به چندین محله در نورث شور خدمات �  Wairau Road�ک ا�ستگاە پمپاژ فاضالب در  

 کند. بدان معیض است که ا�ستگاە پمپاژ به �ک آبراە مجاور �ر�ز � 

�لند گرد�دە است. خانه های فاضالب و تصف�ه شبکه   ها مملو از آب باران شدە و باعث �ر�زهای متعدد در �ا� ا�

Watercare   � سازی با�د زمایض  های پا� دهد. ب�ش�ت فعال�ت زنند در اول��ت قرار � �ر�زهایی را که به اموال خصو� آس�ب
 شوند. ، ز�را در این زمان است که �ر�زها تمام � انجام شود که باران متوقف شدە است

،  : مراجعه فرمای�د   Watercareاختصا�   صفحٔه اطالعات  به برای اطالعات ب�ش�ت

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

 

 پا�سازی بعد از س�ل 
ض کردن و خشک کردن خانه و همٔه  وسا�ل آن �س�ار مهم است. آب س�ل ممکن است حاوی فاضالب و سایر مواد خطرنا�  تم�ی

 تواند خانٔه شما را آلودە کند. باشد که � 

�د.  • ض کنندٔە گاز خود تماس بگ�ی منی
�
 ا�ر کنتور گاز شما تحت تاث�ی آب �ا ز�اله قرار گرفته است، با تا

ض کردن �س از س�ل، با پوش�دن لباس • ض دست ها هم�شه هنگام تم�ی ض کردن و قبل از دست  ی محافظ و شسنت ها �س از تم�ی
 زدن به غذا، به صورت ا�من کار کن�د. 

ض و ا�من �شدە  •  اند، دور نگه دار�د. کودکان و حیوانات را از مناط�ت که قبً� س�ل زدە بودند، تا زمایض که تم�ی
ی که با�د قبل از  برای مقاصد م��وط به ب�مه، از آس�ب • ض وع پا�سازی دور انداخته شود، عکس و ف�لم  ها و هر چ�ی �ش

�د.   بگ�ی
ی که خ�س بودە و قابل جابجایی   • ض ض کردە، و خشک کن�د. هر چ�ی فضای داخل خانه را در ا�ع وقت از آب تخل�ه و تم�ی

ون بگذار�د تا   -است  ون ب�اور�د و وقیت هوا خوب است آنها را ب�ی ە را ب�ی خشک  مانند فرش، مبلمان، مالفه، لباس و غ�ی
 شوند. 

ە شدە  • اند تمام غذاها و آب آشام�دیض را که با آب س�ل در تماس بودە است، از جمله اقال� که در ظروف در�سته ذخ�ی
 را دور ب����د. 

ضکاری کردە، ز�اله  • ها را دور انداخته و روی  ا�ر باغچه مملو از آب س�ل شدە است، از محصوالت آن استفادە نکن�د. تم�ی
 باغچه آهک بپاش�د. 

 

 اطالعات به روز در مورد تراف�ک و سفر  
�لند توص�ه �  �لند در ت��ی�ت با  با ادامٔه تحول وضع�ت، ادارٔە مدی��ت اضطراری ا� کند که افراد با دنبال کردن سازمان حمل و نقل ا�

 وز کنند. های سفر به ر خود را با آخ��ن توص�ه  Waka Kotahiسا�ت و با مراجعه به وب @ AT_TravelAlertsشناسٔه 

 ما پ�ش  •
گ

 پ�ش بییض بارند�
�
ی دار�م �س لطفا  بییض هواشنا� را دنبال کن�دهای ب�ش�ت

ل خود بازگرد�د که انجام این کار یب  • ض  فقط در صوریت به م�ض
�
 خطر باشدلطفا

 نکن�د و به �اد داشته باش�د که این آب  •
گ

 ها ممکن است آلودە باشند درم�ان آبهای س�ل رانند�
ض � خطرات و ز�اله  •  توانند در ز�ر سطح باشند ها ن�ی

 
 
 

 

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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 اطالعات برای مسافران داخ� و خار�ب 
�لند وارد نیوز�لند �   با  ا�ر از ط��ق ا�

�
 در مورد هرگونه اختال� که ممکن است بر سفر شما تأث�ی بگذارد، مستق�ما

�
ش��د، لطفا

، آژا�س مسافریت و ب�مه  کت هواپ�مایی �د. گذار مسافریت خود تماس �ش  بگ�ی
  

�لند و سایر بخش   با های ج��رە شما� سفر �ا�ر در نیوز�لند بودە و در ا�
�
درمورد هرگونه   Kotahi Wakaچک کردن  کن�د، لطفا

  ها، ا�من بمان�د. تغی�ی وضع�ت در بزرگراە 
  

  انکارها مانند رستور و بر�ض از کسب 
�
ا�ط آب و هوایی قرار گرفته باشند، لطفا ها �ا اپراتورهای گردشگری ممکن است تحت تأث�ی �ش

 از فعال�ت آنها اطمینان حاصل کن�د. 

  
س شماست تا در مورد گ��نه  نیوز�لند  SITE-iاطالعات مسافران  شبکه  ض در دس�ت   های سفر جا�گ��ن در نیوز�لند با آنها صحبتن�ی

  کن�د. 
  

�د. وب  ۱۱۱ا�ر جانتان در خطر است، با خدمات اورژا�س نیوز�لند با شمارٔە   سا�ت سازمان م� مدی��ت اضطراری  تماس بگ�ی
پیوندهایی به اطالعات به روز مانند اسکان اضطراری و   )civildefence.govt.nzصفحٔه اص� » آژا�س م� مدی��ت اضطراری (

 �شتیبایض رفا� دارد. 

  برای در�افت کمک و �شتیبایض به کجا مراجعه کن�م  
ض اجتما� ( منی

�
 )  Work and Incomeحما�ت ما� از طرف سازمان تا

  
�
�لند قرار گرفته ا�ر مستق�ما س است. تحت تأث�ی س�ل در ا�  ا�د، �شتیبایض و کمک در دس�ت

 
تان، شما را به  توان�م با توجه به وضع�ت تواند به شما کمک کند، و ما � �  Work and Incomeهای ز�ادی وجود دارد که راە

 شما در حال در�افت کمک ه��نه باش�د. مس�ی درست راهنمایی کن�م. الزم ن�ست که  
 ها کمک کند.  تواند به پرداخت ه��نه�   Work and Incomeدر مواقع اضطراری، ا�ر راە د�گری برای پرداخت ندار�د، 

  
 توان�م در موارد ز�ر به شما کمک کن�م: ما � 
 های پزش� ه��نه  •
 رختخواب  •
 غذا  •
 قبوض برق •
ل  • ض  تعم�ی �ا تع��ض وسا�ل م�ض
 توان�د کار کن�د. دست دادن درآمد به دل�ل اینکه ن� از  •

  
Work and Income ض کمک  دهد. تان را ارائه � مسکن   هایه��نه های د�گری مانند مستمری و کمک به پرداخت همچننی

 
 دارد. 

گ
ا�ط آن هست�د به وضع�ت شما �ست� ا�ط هر کس متفاوت است، بنابراین آنچه که شما واجد �ش تان،  �ت �سته به وضع �ش

 ممکن است شما موظف به باز�رداخت پول باش�د. 
  

  costs/index.html-https://www.workandincome.govt.nz/eligibility/urgentو�سا�ت: 
 

�د.   ۵:۰۰صبح تا   ۸:۰۰از  ۰۸۰۰  ۴۰۰ ۱۰۰اضطراری با شمارٔە تلفن های برای کمک در مورد ه��نه     بعد از ظهر تماس بگ�ی
 
 
 
 
 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nzta.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cecc7bd489cb04a3a6cbe08db034ac946%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107391982634730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhrUn7W6AfXjS6jL679FEMfb0n5dGOOomNzvp29PXR0%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisite.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cecc7bd489cb04a3a6cbe08db034ac946%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107391982634730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P6K6n8or3vcBvCa6D9FyAFycg77jxR2Z0Ep8MQEXMsk%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.civildefence.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cecc7bd489cb04a3a6cbe08db034ac946%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107391982634730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L6dDcj5cGHABHecsJrIvR%2F5e49Yn4H9Yy%2F2UCkOONLw%3D&reserved=0
https://www.workandincome.govt.nz/eligibility/urgent-costs/index.html
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 های دفاع مدیض  ه��نهکمک
ث�ی س�ل قرار گرفته ه��نه کمک 

�
ا�ط بودن برای  های دفاع مدیض برای افرادی که تحت تا س اند. جهت واجد �ش اند در دس�ت

ا�ط باشند. در  ه��نه کمک  ض ممکن است واجد �ش ، الزم ن�ست درحال در�افت مستمری باش�د و افراد غ�ی مق�م ن�ی های دفاع مدیض
 هایی دار�د.  در است �ا چه دارایی ب�ش�ت موارد مهم ن�ست که درآمد شما چق

 توانند درموارد ز�ر کمک کنند:  ها � ه��نه این کمک  

ض رفته باشد.   •  غذا، لباس و رختخواب اضطراری ا�ر اموال شما آس�ب د�دە �ا از بنی
 از دست دادن درآمد به دل�ل ناتوایض برای انجام کار نا�ش از س�ل.  •
ل خ • ض  ا�د. ود شدە پرداخت ه��نه ا�ر مجبور به ترک م�ض
ل خود تخل�ه شدە با شما در مکان  • ض هایی مانند خانه، مارای �ا مرا�ز اجتما� اقامت داشته  در صوریت که افرادی که از م�ض

 شود. باشند، به شما کمک ه��نه پرداخت � 

بعد از ظهر تماس  ۵:۰۰صبح تا   ۸:۰۰از ساعت  ۰۸۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰به شمارٔە    Work and Incomeبرای اطالعات ب�ش�ت با 
�د  .بگ�ی

 موقت  اسکان خدمات
های  ) را برای کمک به افرادی که قادر به بازگشت به خانه TAS) خدمات اسکان موقت (MBIEوزارت تجارت، نوآوری و اشتغال ( 

ض محل اقامت موقت مناسب ن�ستند، فعال کردە است.    خود �ا �افنت

 

TAS   ض محل اقامت موقت ض ا�ر در اقامتگاە � تواند به شما در �افنت های اضطراری �ا  در حال حا�ض �ا در آیندە کمک کند. همچننی
کن�د در مدت زمایض که خانٔه شما در حال تعم�ی و  [خانوادە و �ستگان] خود اقامت دار�د و فکر � whānauنزد دوستان �ا 

� به خانه  تماس    TASتوان�د با ت ن�از خواه�د داشت، �تان، به مسکن طوالیض مد بازسازی بودە، �ا به دل�ل عدم توانایی دس�ت
�د.   بگ�ی

 

�د تا در مورد   ۰۵۰۸  ۷۵۴ ۱۶۳سا�ت �ا ا�م�ل ما ثبت کردە، �ا با شمارٔە تلفن  مشخصات خود را از ط��ق وب  تماس بگ�ی
 ن�ازهای خود صحبت کن�د: 

 .mbie.govt.nzwww.tasسا�ت:  وب

  aucklandfloodtempaccom@mbie.govt.nzا�م�ل: 

 

ض مسکن موقت مناسب همکاری خواهند کرد.    ت�م ما برای ارز�ایب ن�ازهای شما با شما تماس گرفته و برای کمک به شما در �افنت

 

ای که به این خدمات ن�از داشته باشد همکاری خواهد کرد. ا�ر ب�مه ن�ست�د، �ا  با هر خانوادە  TASاسکان موقت ه��نه دارد و ت�م 
ا�ط در�افت کمک ما� باش�د. هماهنگ ت را پوشش ن� نامٔه شما مسکن موقب�مه  توانند  کنندگان ما � دهد، ممکن است واجد �ش

ها ممکن است برای رو�دادی که به خانه شما آس�ب رساندە حما�ت ما� ارائه دهند شما را راهنمایی  در مورد اینکه کدام آژا�س
 کنند. 

 

جر �ا صاحب 
�
اطالعایت در مورد حقوق و تعهدات شما �س از   www.tenancy.govt.nz خانٔه مل� اجارە ای هست�د ا�ر مستا

 بال�ای طب�� دارد.  

 

، با شمارٔە تلفن در صورت ن�از  �د.   temp.accom@mbie.govt.nz�ا ا�م�ل:   ۰۵۰۸ ۷۵۴  ۱۶۳به اطالعات ب�ش�ت  تماس بگ�ی

 ب�مه و ثبت ادعا  

mailto:aucklandfloodtempaccom@mbie.govt.nz
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tas.mbie.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C6f723f191da74eae2ffd08db059b3034%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638109936335825510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xg%2BhKk4xxayzGlFyPJmBQZWqaOHWBGR7Sa3YhuBRCaQ%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tenancy.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C6f723f191da74eae2ffd08db059b3034%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638109936335825510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G7m2JDH6xVI21fNLeWwoanzGBwLTBEDEdO0YExnJAxI%3D&reserved=0
mailto:temp.accom@mbie.govt.nz
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ا�ط آب و هوایی شد�د آس�ب د�دە است، قبل از ب ل شما در اثر �ش ض ض �ا اسباب و اثاث�ٔه م�ض ض �ا تعم�ی از آن  ا�ر خانه، ماشنی رداشنت
�د و آنها به شما   کت ب�مٔه خود تماس بگ�ی کت ب�مٔه خود گزارش ده�د. شما با�د با �ش عکس گرفته و در ا�ع وقت آن را به �ش

 مطالبه  مرحلٔه بعد، چگون
گ

کم�سیون زلزله و سایر  [ Toka Tū Ake EQCاز  EQ Coverفرایند  –در صورت وجود   –ها و ه��نه �
 . اطالع خواهند داد را بال�ای طب��] 

 تمام کارهای انجام شدە را ثبت کردە،  ا�ر با�د خانه 
�
ا�ط آب و هوایی کن�د، لطفا ، امن و محفوظ از �ش تان را ا�من، بهداشیت

 ا�د کیپ نگه دار�د. دە هایی که پرداخت کر حساب های قبل و بعد گرفته و از صورت عکس 

�د.  ۰۸۰۰  ۲۲  ۲۲  ۰۰ با شمارٔە تلفن  AEM ECCت�م رفا� ای هست�د که ب�مه ندارد، با خانه ا�ر صاحب   تماس بگ�ی
ل دار�د، با ب�مه  ض گذار خود در مورد آنچه تحت پوشش ب�مه است صحبت کن�د.  ا�ر ب�مٔه خانه ندار�د اما ب�مٔه اسباب و اثاث�ٔه م�ض

�د و اطالعات م��وط  اطمینان حاصل ک  ون ب�انداز�د، در صورت امکان، عکس های ز�ادی بگ�ی ی را ب�ی ض ن�د که قبل از اینکه هر چ�ی
 به آن را به خویب ثبت کن�د. 

مشاورە را به صاحبان   که خدمات وکالت و  MBIEدر ) RAS(  خدمات مشاورٔە مسکویض خدمات مشاورٔە را�گان و مستقل از ط��ق 
ان خسارت متحمل شدە به دل�ل �ک رو�داد هستند ارائه � خانه  دهد، در  هایی که در حال انجام روند ثبت ادعای ب�مه برای ج�ب

س است. برای اطالعات ب�ش�ت � �د:   هایە �ا با شمارە مکاتبه کرد info@advisory.org.nzتوان�د با دس�ت  ز�ر تماس بگ�ی

 ۲۹۹ ۷۷۷ ۰۸۰۰  

 ۷۰۲۷  ۳۷۹ ۰۳  

 

 برای این رو�داد EQCoverپوشش ب�مٔه 

EQCover  � دهد: موارد ز�ر را ارائه 

•  ، ض س است  EQCoverآس�ب را�ش زمنی ض در دس�ت  برای آس�ب به خانه و زمنی
o   ض آس�ب د�د، پوشش ب�مه تا سقف پوشش س است ا�ر خانه در اثر را�ش زمنی معمول ساختمان در دس�ت

 هزار دالر)   ۳۰۰�ا  ۱۵۰(�سته به تار�ــــخ تمد�د ب�مه نامه تا سقف  
o  ض ض ب�مه شدە. پوشش برای تعم�ی �ا بازگرداندن بر�ض از زمنی  های مسکویض تا سقف ارزش زمنی

ض   EQCoverخسارات نا�ش از س�ل و طوفان،  • صو�  گذاران خ های ب�مه شدە اعمال شدە و ب�مه فقط برای زمنی
 دهند. ها را پوشش � معموً� خانه 

o  ض کردن ز�اله  های نا�ش از س�ل مانند گل و الی و درختان افتادە تم�ی

ض افراد آس�ب د�دە و ب�مه  ض ممکن است مدیت طول بکشد تا حل شود و ارتباط بنی گذار آنها �س�ار مهم  ادعای ب�مٔه زمنی
 اشد در پیوندهای ز�ر آمدە است: اطالعایت که ممکن است برای صاحبان خانه مف�د ب است. 

 راهنمایی ک� 

شود، و  شود و ن� مواردی که پوشش دادە � ،  EQCoverمروری بر نحؤە کار  –  EQCoverراهنمای خانوارها برای   •
 شوند. �س��ه �  EQCoverچگونه ادعاهای ب�مٔه  

ض مسکویض  • ض مسکویض ب�مه شدە، چه   EQCoverمروری بر نحوە عمل�رد   –  راهنمای مال�ان خانه برای زمنی برای زمنی
ی ن�ست.  ض ی تحت پوشش است و چه چ�ی ض  چ�ی

 
 های خاص (در صورت ن�از � توان آنها را چاپ کرد) راهنمایی 

ض   • ض    EQCoverنحؤە عمل�رد   – برگه اطالعات طوفان و س�ل  –پوشش ب�مٔه زمنی برای خسارت طوفان �ا س�ل به زمنی
 مسکویض ب�مه شدە 

• EQCover –   ض ض   –  برگه اطالعات ادعاهای ب�مٔه زمنی افراد درگ�ی و نحوە  ، EQCoverمراحل م��وط به ادعای زمنی
 محاسبٔه مبلغ ب�مٔه پرداخیت 

 اطالعات است�جار  
توان�د اطالعات م��وط به حقوق و تعهدات خود را در  ای هست�د، � ا�ر مستاجر �ا صاحب مل� اجارە 

www.tenancy.govt.nz   262 836 0800(�ا با تماس با شمارٔە تلفنTENANCY (۰۸۰۰    .ب�اب�د 

https://advisory.org.nz/
mailto:info@advisory.org.nz
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eqc.govt.nz%2Four-publications%2Fhouseholders-guide-to-eqcover%2F&data=05%7C01%7CJenna.Rogers%40nema.govt.nz%7C7f3c2a5caaf94f93b45a08db033c99f2%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107331061194781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DUt2QzFAt3%2F3qlXtKtN7TYi01pwuB8U1ZVzUafR%2BOqU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eqc.govt.nz%2Four-publications%2Fhouseholders-guide-to-residential-land%2F&data=05%7C01%7CJenna.Rogers%40nema.govt.nz%7C7f3c2a5caaf94f93b45a08db033c99f2%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107331061194781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cq1xmXTYSyy7JTnfAo0Ty%2FcEnYVgp%2BwK9gssFNjcfR4%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eqc.govt.nz%2Four-publications%2Fland-cover-storms-and-floods%2F&data=05%7C01%7CJenna.Rogers%40nema.govt.nz%7C7f3c2a5caaf94f93b45a08db033c99f2%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107331061194781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=51RPOSGKyxh%2FApfK8%2FR1qv2M2KVKq3O1UozNZ0AYB%2FA%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eqc.govt.nz%2Four-publications%2Feqcover-land-claims-factsheet%2F&data=05%7C01%7CJenna.Rogers%40nema.govt.nz%7C7f3c2a5caaf94f93b45a08db033c99f2%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638107331061194781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P7mlCm4deMizkHZ0ovdtappN0d2Ru7Corre2JnZ3Bcc%3D&reserved=0
http://www.tenancy.govt.nz/
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 مدارس و مرا�ز آموز�ش کودکان  

  روز � سا�ت آموزش و پرورش موجود است و با تغی�ی وضع�ت به توص�ه برای این رو�داد آب و هوایی شد�د در وب 
�
شود، لطفا

آموزش   –توص�ه و راهنمایی در زمان رو�دادهای آب و هوایی شد�د  روز، این وب سا�ت را برر� کن�د: برای در�افت اطالعات به 
 .  و پرورش در نیوز�لند 

�لند  ها و سازمان ان��ه توسط وز�ر آموزش برای مدارس، کورا، مهدکودک ژ  ۳۰دستوری که در تار�ــــخ  های آموزش عا� در منطقٔه ا�
�� و آموزش در محل تا روز جمعه صادر شدە بود، لغو شد. از ) Pukekoheتا   Wellsford(از  ض فور�ه   ۲برای عدم حضور ف�ی

 ، ملزم به انجام این کار ن�ستند. توانند باز شوند، ا�رچه در صورت عدم توانایی مرا�ز آموزش � 

کودک در مورد اینکه آ�ا آنها تحت تأث�ی رو�داد آب و هوایی قرار  کن�م که با مدرسه �ا مهد ما والدین و مراقبان را �ش��ق � 
ند. گرفته  ها در  کودکوزارت آموزش و پرورش از همٔه مدارس و مهد  اند �ا خ�ی و اینکه چه زمایض قصد بازگشایی دارند، تماس بگ�ی

 کند.  امر مرمت آنها بعد از این رو�داد حما�ت � 

 های سالمت مح� خدمات مراقبت
�لند در صورت ن�از شما به ارائٔه مراقبت ادامه � خدمات مراقبت   دهند.  های سالمت در �ا� ا�

های اورژا�� دار�د،  های اورژا�س باز هستند. ا�ر به شدت ناخوش هست�د و ن�از به مراقبتها از جمله بخش تمام ب�مارستان 
 با 

�
�د.  ۱۱۱لطفا  تماس بگ�ی

، افراد   های غ�ی اورژا��برای مراقبت  ند. تلفن � کم�ت بحرایض   ۲۴ها به صورت  توانند در وهلٔه اول با پزشک عمو� خود تماس بگ�ی
ساعته �ا به صورت مستق�م �ا از ط��ق �ک پزشک عمو� کش�ک �س از ساعت کاری جواب دادە خواهند شد. ا��� پزشکان  

 به طور معمول باز شوند. اند عمو� که معموً� در تعط�الت آخر هفته باز هستند، توا�سته 

�د.  های فوری، کم�ت جدی، زمایض که پزشک برای نگرایض  س ن�ست، با مرکز حوادث و پزش� مح� خود تماس بگ�ی تان در دس�ت
 ها طبق روال عادی باز هستند.  موجود است. تما� کلین�ک   Healthpointفهرسیت از این موارد در 

های باز را  فهرسیت از داروخانه  توانند به شما کمک کنند. های مح� � ا�ر داروهای تج��زی معمول خود را ندار�د، داروخانه 
 پ�دا کن�د.   Healthpointتوان�د در �

�لند �شتیبایض ما ا�نون از ط��ق ارائه    دهندگان مائوری و پاس�ف�کای [مردمان حوزٔە اق�انوس آرام] خود در مرکز اطالعات جنوب ا�
 . بالییض دار�م 
ض با�د به کجا برو�د، با برای توص�ه  ض ن�ست�د که برای کمک گرفنت به شمارٔە تلفن   Healthlineهای عمو� سالمت، �ا ا�ر مطمنئ

�د.    ۰۸۰۰  ۶۱۱ ۱۱۶  تماس بگ�ی

�لند توص�ه های بهداشیت مرتبط با تماس با آب س�ل وجود دارد و خدمات سالمت عمو� منطقه ر�سک  های خود را در  ای ا�
 به روز کردە است:  سایتشوب 

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

ض ش��د  �ر در حال سفر هست�د ب�ش�ت مراقب باش�د ز�را ممکن است جادە ا  ها همچنان �سته باشند. از قبل برر� کن�د تا مطمنئ
 مس�ی عادی شما باز و برای استفادە ا�من است. 

 تندرسیت 
ض به شما در مورد تندرسیت عمو� کمک �   کند. اطالعات ز�ر ن�ی

ن اهم�ت خواب کا�ن در این زمان   های چالش برانگ�ی

 tips/ -living/sleep/sleep-https://www.healthnavigator.org.nz/healthyنکات خوب در اینجا:  •
 م� است)   DHB(این �ک وب سا�ت م��وط به سالمت مورد تای�د  

 با آنها و گوش دادن به آنهاصحبت کردن  –گذرد برای کودکان اهم�ت توضیح دادن آنچه که � 

   .disaster-natural-nz/copinghttps://www.kidshealth.orgنکات خوب در اینجا:  •

https://www.education.govt.nz/news/severe-weather-event-information/
https://www.education.govt.nz/news/severe-weather-event-information/
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.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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 های سالمت روانگ��نه 

a.   ل �س�ار رایج است. این �ک وا�نش طب�� به �ک ض اضطراب در طول �ک رو�داد اضطراری مانند س�ل و تخل�ٔه م�ض
س زا است. صحبت با افراد و کمک به د�گران �   تواند هم اثر درمایض داشته و هم مف�د باشد. موقع�ت �س�ار اس�ت

b.  ی برای خود �ا د�گران ن�از دار�د: ا�ر  به حما�ت ب�ش�ت
a.  با مطب پزشک عمو�، پزشک عمو� فعال �س از ساعت کاری �اHealthline   ۰۸۰۰ ۶۱۱  ۱۱۶با شمارٔە  

�د.   تماس بگ�ی
b.   زنگ زدە و �ا با م��ا�ل به آن پ�امک بفرست�د و با �ک مشاور تعل�م د�دە صحبت کن�د.   ۱۷۳۷به شمارۀ 
c.  د  ۱۱۱اضطراری با در مواقع�  .تماس بگ�ی

 Iwiجامعٔه مائوری / �شتیبایض 
AEM   های اجتما� مسئول�ت امر تعامل با گروەiwi  ،hapu   لند را بر عهدە دارد. این مهم شامل� و مائوری در �ا� منطقه ا�

ض منابع، همسویی با پاسخ رس� و مدی��ت اطالعات است. دف�ت نتایج ما  منی
�
، تا �لند به طور  کمک به ن�ازسن�ب ئوری شورای شهر ا�

 کنند. ها به این امر کمک � و سایر آژا�س  Te Puni Kōkiriکند.  �شتیبایض �   AEMمستق�م از 

 �شتیبایض از مردمان حوزٔە اق�انوس آرام 
وس آرام در  ها و مداخالت با هدف بهبود نتایج برای مردمان اق�انوزارت مردم اق�انوس آرام مشاور اص� دولت در مورد س�است 

های قوی با جوامع اق�انوس آرام در �ا� کشور و تخصص در درک مردم اق�انوس آرام، آداب  آئوِتُروا [نیوز�لند] است. ما شبکه 
 گذارند. های خدمایت تأث�ی � ها و تصم�م های عمو�، برنامه هایی دار�م که بر س�است و رسوم و ارزش 

 

ان، جوامع و ارائه دهندگان خدمات به مردمان حوزٔە اق�انوس آرام جهت گرداوری  وزارت مردمان اق�انوس آرام فعاالنه  با ره�ب
س است: اطالعات تماس �  د. در حال حا�ض �شتیبایض از ط��ق خدمات ز�ر در دس�ت  گ�ی

 

 ]South Seas Healthcareهای بهداشیت در�اهای جنویب [ مراقبت

 کمک به تندرسیت    - امداد فوری س�ل  •
• South Seas Healthcare   لند مستقر بودە و برای ارائٔه فوری خدمات تندرسیت و حما�ت� تارا، جنوب ا� در ا�

س است.   غذایی در دس�ت
�د.   ۰۸۰۰ ۳۱  ۱۳ ۳۱با شمارٔە  South Seasبا ت�م  •  تماس بگ�ی

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

 منطقه 
گ

 )PaRCHای اق�انوس آرام (مرکز هماهن�

س استبرای ارائٔه  •  خدمات رفا�، مسکن و حما�ت دارویی در دس�ت
 گ��ند  های اق�انوس آرام سخن � کارکنان آن به ز�ان  •
 تواند بدون توجه به وضع�ت اقامت شما کمک کند� •
 با شمارٔە تلفن � •

�
�د.  ۰۸۰۰  ۷۲۷  ۲۴۰توان�د مستق�ما  با این ت�م تماس بگ�ی

 شب باز است ۸صبح تا  ۸از ساعت  •
 

 

 

 

 

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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 ت س�ائوال وهفونوا تونگا کل�سای متد�س 

 با تلفن  
�
س است. ا�ر به کمک ن�از دار�د، لطفا ض غذا و ��ناە برای افراد آس�ب د�دە از رو�داد س�ل در دس�ت س�ائوال برای تامنی

�د. آدرس مرکز جامعٔه س�ائوال   ۰۸۰۰SIAOLA) ۰۸۰۰ ۷۴۲ ۶۵۲را�گان   : ) تماس بگ�ی
, Ellerslie, AucklandRoad Great South 636 

 

Pasifika Futures Ltd 

Pasifika Futures Ltd  اندازی آژا�س راەWhānau Ora  کای خود از  م��وط خانوادە های اق�انوس آرام است که از ط��ق �ش
تواند شما  �  Pasifika Futuresت�م ،  ۰۸۰۰ETURERE )0800 388 7373(  کند. با تماس با آنها در �ا� نیوز�لند �شتیبایض � 

کای ما برای ارائٔه �شتیبایض امداد فوری مرتبط کند. را   با �� از �ش
 

 Fono Feleokoمرکز غذایی 

۰۸۰۰FONO4U  

)648  366  0800 ( 

  

 بن�اد خدمات اجتما� روستا 

 (آلنا)   ۰۲۱  ۸۴۵ ۵۳۵

 لینک درخواست �ستٔه غذایی 

  

CIDANZ 

 :    ۰۲۷  ۳۰۳ ۱۸۳۲آنتویض

 ۰۲۷ ۳۱۰ ۳۶۷۵شان: 

 فرم کمک 

 

 منطقه 
گ

 ) PaRCHای اق�انوس آرام (مرکز هماهن�

س است   برای ارائٔه خدمات رفا�، مسکن و حما�ت •  دارویی در دس�ت
 گ��ند های اق�انوس آرام سخن � کارکنان آن به ز�ان  •
 تواند بدون توجه به وضع�ت اقامت شما کمک کند � •
 با شمارٔە تلفن � •

�
�د  ۰۸۰۰ ۷۲۷  ۲۴۰توان�د مستق�ما  با این ت�م تماس بگ�ی

 شب باز است  ۸صبح تا   ۸از ساعت   •

 
 به 

�
 .مراجعه کن�د www.mpp.govt.nzا�م�ل زدە �ا به  contact@mpp.govt.nzا�ر به کمک ن�از دار�د لطفا

 

 حما�ت از جوامع قو� 
های موجود را برای آنها مشخص  وزارت جوامع قو� به ارسال اطالعات مختلف به همٔه جوامع ما ادامه خواهد داد و حما�ت 

 کند. �

ض به ارتباط با سازمان  برآوردە شدن ن�ازهای خاص برای جوامع قو� مانند  های کل�دی ادامه دادە تا از  وزارت جوامع قو� همچننی
 مناسب، غذا، و فضاهای نماز اطمینان حاصل کند. 

گ
� به ز�ان، اقامتگاە فرهن�  ن�ازهای دس�ت

 

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
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 حما�ت از افراد معلول
Whaikaha -   :وزارت افراد معلوالن موارد ز�ر را توص�ه کردە است 

 

 تحت تأث�ی قرار گرفته  •
�
 با ا�ر شخصا

�
�د. ا�ر در شن�دن �ا   ۱۱۱خدمات اورژا�س با شمارٔە تلفن  ا�د، لطفا تماس بگ�ی

، آمبوال�س �ا پل�س استفادە کن�د:    TXT ۱۱۱ صحبت کردن با تلفن مشکل دار�د، از خدمات برای تماس با آ�ش �شایض
https://www.police.govt.nz/111-txt 

 آخ��ن اطالعات و توص�ه  •
�
 دنبال کن�د.  https://www.facebook.com/aklcdem/ ها را دردر وهلٔه اول، لطفا

، افراد دارای معلول�ت و  •   Whakarongorauتوانند با خدمات سالمت راە دور �  whānauدر صورت ن�از به �شتیبایض
ند. �ا با خدمات رلٔه نیوز�لند در  ۸۹۸۸، �ا پ�امک ۰۸۰۰ ۱۱۱ ۲۱۳آئوِتُروا نیوز�لند با شمارٔە تلفن   ، تماس بگ�ی

www.nzrelay.co.nz  .داشته باشند �  به آن دس�ت
س هستند. افرادی که با سگ  •  در دس�ت

گ
نظا� هم� روند با�د سگشان را  های کم� به آنجا � سه مرکز کنویض دفاع غ�ی

وری را که ممکن است به آن ن�از داشته باش�د، مانند وسا�ل، دارو، لباس گرم    سایر اقالم �ض
�
همراە داشته باشند. لطفا

 کودک را به همراە داشته باش�د.   و وسا�ل

 تبعٔه کشورهای خار�ب 
ند.   اتباع خار�ب که ن�از به کمک دارند با�د با سفارت �ا کم�سیون عا� متب�ع خود تماس بگ�ی

 آدرس ز�ر ب�اب�د:  توان�د در اطالعات تماس را � 

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (mfat.govt.nz)  
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies 

ند. مسافران در نیوز�لند در صوریت که سفرشان مختل شدە باشد با�د با ب�مه   گذار مسافریت خود تماس بگ�ی

 رفاە حیوانات  
 ر�زی خود بگنجان�د. را در برنامهتان هست�د در مواقع اضطراری با�د آنها شما مسئول حیوانات 

ل  • ض �د ا�ر مجبور به تخل�ٔه م�ض  خودتان را با خود ب�ب
گ

ا�ر � توان�د این کار را بطور ا�من انجام   - تان هست�د، حیوانات خان�
�د.   -ده�د   �ا آنها را به �ک پناهگاە امن ب�ب

ض ش��د که آنها در �ک مک • ان امن و دارای ��ناە در داخل �ا خارج از  ا�ر مجبور�د حیوانات خود را ترک کن�د، مطمنئ
 خانه شما هستند.  

ە)، آنها را به  ها، رودخانه ها دار�د که در معرض س�ل قرار دارند (آب ا�ر دام �ا اسیب در زمییض در نزد�� آبراە • ها و غ�ی
 مناطق مرتفع منتقل کن�د. 

 
   : حیوانات آس�ب د�دە از س�ل مراجعه کن�د   –  )MPIوزارت صنایع اول�ه (برای اطالعات ب�ش�ت به برگه اطالعات 

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

 

 

 ها در مورد رفاە حیوانات نگراین 

�لند [دفاع مدیض و   CDEMبرای ثبت هرگونه نگرایض در مورد رفاە حیوانات، با  ز�ر تماس   مدی��ت اضطراری] به شمارٔە تلفن ا�
�د:    ۰۸۰۰ ۲۲ ۲۲  ۰۰بگ�ی

MPI ی خواهد کرد. م��وط به های  تماس  حما�ت از حیوانات را پ�گ�ی

ش�  ن  خدمات دام�پ
�د.   ش� خود تماس بگ�ی ض ش� دارند، با کلین�ک دام�پ ض  ا�ر حیوانات شما ن�از به درمان دام�پ

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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 ها دام
 نشمارٔە تلف  هب  سازمان کشاورزان فدرالهای بزرگ مزرعه ای �ا خورا� دام با  برای درخواست کمک در مورد دام، خانه 

FARMING  ۰۸۰۰  )646  327  0800  (تماس حاصل فرمای�د. 
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