
ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਂੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ workandincome.govt.nz ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਿਜਲੱਿ ਿਰੋ Check what you might get (ਚੈਕੱ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂਕੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਇਸ ’ਤੇ ਿਾਓ workandincome.govt.nz

ਸਾਨੰੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੱਿ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 1 ਵਿੇ ਤੱਿ 0800 559 009,  
’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮਂੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਘੰਕਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਂੋ ਬੈਨੀਜਿਟ ਿਾਂ ਿੁਝ ਹੋਰ ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਰਾਏ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਜਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਜਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਮਦਦ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ - ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੋ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਂ ਿੰਮ ਲੱਭਣ ਿਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂCOVID-19 (ਕੋਕਿਡ-19) ਕਰਕੇ ਕਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤਂੋ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਿੇ COVID-19 (ਿੋਜਵਡ-19) ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਿੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਿ ਨਤੀਿਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 
ਤਂੋ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਜਵੱਚ ਰਹੇ ਜਿਸੇ ਜਵਅਿਤੀ ਨੰੂ COVID-19 (ਿੋਜਵਡ-19) ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਘਰਂੋ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱੁਟੀ ਸਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 
ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਿੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰਂੋ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਂੈਦੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਥਤੀ ਉੱਤਤੇ ਜਨਰਭਰ ਿਰਜਦਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ 
ਬੈਨੀਜਿਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 
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ਭੋਜਨ ਲਈ ਰਕਹਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ  
(ਕਕਰਾਇਆ, ਕਗਰਿੀ, ਿੋਰਡ)

ਕਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ  
ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਘਰ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ

ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡਂੈਟਲ ਖ਼ਰਚੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਲਈ 
ਮੱਦਦ
ਿੇ ਤੁਸੀ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਰਿ ਐਂਡ ਇਨਿਮ (ਜਵਭਾਗ) 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 


