የኮቪድ-19 የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ
የአውስትራሊያ ቀይ መስቀል: ጊዜያዊ ቪዛ ይዞው በምእራብ አውስትራሊያ ለሚኖሩ
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለተጎዱ ሰዎች የሚሰጥ የድንገተኛ ጊዜ እርዳታ የገንዘብ
ድጋፍ ኣግኝተዋል፡፡

ቀይ መስቀል እንዴት ሊረዳኝ ይችላል?
ቀይ መስቀል የምግብ ጥቅሎች እና ኣስቾካይ የገንዘብ እጥረት ካጋጠመ አንድ ክፍያ
ሊሰጥ ይችላል። በተለይ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ በጉዳይ ኣስተዳዳሪ
እና ቀጣይነት ያላቸውን የገንዘብ ክፍያዎች ልንረዳዎ እንችላለን ፡፡

ለዚህ ድጋፍ ብቁ ነኝ?
የቀይ መስቀል የድንገተኛ ጊዜ እርዳታ ለማግኘት ብቁ መሆን የሚቻለው፤
♦

የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም ቋሚ ኗሪ ካልሆኑ:

♦

እንደ ምግብ ያለ አስቸኳይ ፍላጎት ካለህ እና:

♦

ኣስፈላጊ ፍላጎቶችዎን ለማሟላት ገቢ ወይም ቁጠባ ከሌለዎት::

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
እርዳታን ለመቀበል: በእኛ የመስመር ላይ መግቢያ በኩል ማመልከት አለብዎት:
http://www.redcross.org.au/emergencyrelief
ማመልከቻዎን ከመጀመርዎ በፊት የሚጫኑ ሰነዶች መዘጋጀት ያስፈልግዎታል:: እነዚህ
ሰነዶች:
•

የቪዛዎ ሁኔታ ማስረጃ (ለምሳሌ: ፓስፖርት ቁጥር)

•

የሂሳብዎን ስም: ቢ.ኤስ.ቢ (BSB) እና የሂሳብ ቁጥር የሚያሳይ የባንክ ሰነድ::

እርግጠኛ ካልሆኑ ወይም ትክክለኛ ቪዛ ከሌለዎት አሁንም ማመልከት ይችላሉ
እና ስለ ማመልከቻዎ ለመወያየት እርስዎን እናነጋግርዎታለን፡፡

የእኔን የግል መረጃ ለምን ይፈልጋሉ?
የእኛ ድጋፍ በቪዛዎ ሁኔታ ሳይሆን በፍላጎቶችዎ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ እርስዎን ለማገዝ
የግል መረጃዎን እንጠይቃለን። ይህንን መረጃ ከሌሎች ሰዎች፤ ድርጅቶች ወይም መንግስት
ጋር የምናጋራው፤ ችግር እንደሌለው ከነገሩን ወይም ህጉ የሚያስገድደን ከሆነ ብቻ ነው።

በማመልከቻው ላይ እገዛ ቢያስፈልገኝስ?
በመስመር ላይ (online) የማመልከቻ ሂደት ላይ ማንኛውም አገልግሎት አቅራቢ ሊረዳዎት
ይችላል፡፡ እንዲሁም የቀይ መስቀል ሠራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ
ናቸው - እባክዎን እኛን በሚቀጥሉት አድራሻዎች ይጎብኙን:

•

•

በሪቨርቪው ቤተክርስትያን የሚገኝ ጥገኝነት ፈላጊው ማዕከል (The AsylumSeeker Hub - 1 Thorogood Street Burswood) - በየቀኑ ማክሰኞ ከ 2
እስከ 5 ከሰዓት በኋላ
የቀይ መስቀል ጽ / ቤት (110 Goderich Street East Perth) - በየቀኑ ሐሙስ
ጠዋት ከ 9 እስከ 11

እንዲሁም ወደ wamsphub@redcross.org.au ኢሜል በመላክ እርዳታ መጠየቅ
ይችላሉ:: የእውቂያ ስልክ ቁጥር ማካተትዎን ያረጋግጡ እና በተቻለ ፍጥነት ከእኛ ቡድን
ውስጥ የሆነ ሰው ይደውልልዎታል።

ማመልከቻዬን ካስገባሁ በኋላ ምን ይከሰታል?
ምን ዓይነት ድጋፍ እንደሚፈልጉ ለመገምገም የቀይ መስቀል ቡድን አባል በስልክ
ያነጋግርዎታል ፡፡

ክፍያዬን እስክቀበል ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል?
አንዴ ማመልከቻዎን ካስገቡ በኋላ: የተገመተውን የክፍያ ቀን ለመጠየቅ እኛን
በ wamsphub@redcross.org.au ኢሜይል መላክ ይችላሉ::

