
 

 2019 مارس 19

 وعائالتھمفي كرایستشیرش النار الجماعي  إطالق مأساة لضحایا ةالتأشیر طلبات تقدیم إجراءات

 النار إطالق في أصیبوا أو قتلوا الذین الضحایا أو المصابین سرأل األولویة بإعطاء) INZ( النیوزیلندیة الھجرة تقوم دائرة
 ستقوملذا  ،ة ھذا الوقت علیھمبوصع مدىدائرة الھجرة  تدركو. كرایستشیرش في ولینوود النور مسجدي على الجماعي

 .مدة ممكنة بأسرع التأشیرة طلبات بإجراءات

 :اإللكتروني دائرة الھجرة موقع على أیًضا المعلومات ھذه تتوفر

-notifications/family-centre/news-us/media-https://www.immigration.govt.nz/about
incident-mosque-of-members 

 :تأشیرة على للحصول بطلب التقدم كیفیة

 :زیارة تأشیرة على للحصول بطلب للتقدم الخطوات ھذه اتباع یرجى ، لتأشیرةلدیك حاجة ل كان إذا

 .اإلنترنت عبر زائر تأشیرة على للحصول بطلب تقدم. 1

 .لھ المرجعي الرقم سجل ثم  الطلبأرسل . 2

إعطائك  من نتمكن حتى) NZEmergencyVisa@mbie.govt.nz( إلكترونیًا بریدًا إلى دائرة الھجرة أرسل. 3
 :فیھا ما یليواذكر التأشیرة  إلصدار ةولویاأل

 الموضوع، اكتبھ في مكان المرجعي الرقم. ا

 تأشیرة على للحصول بطلب تقدم الذي للشخص السفر جواز ورقم المیالد وتاریخ اسم. ب

 و اإلنترنت، عبر الطلب تقدیم تاریخ. ج

 .نیوزیلندا في األسرة فرد میالد وتاریخ اسم. د

 :لھم مخصص رقم علىدائرة الھجرة  اتصال بمركز االتصال في أیًضا المتضررون األشخاص یرغب قد

 نیوزیلندا داخللمن یتصلون من  – 88 52 22 0508: الھاتف •

 نیوزیلندا خارجلمن یتصلون من  -  1679 952 9 64+: ھاتف •

 الوقت ھذا في یدعمونھم الذین وأولئك أسرھم وأفراد الضحایا ھا من قبلالستخدام فقط مخصصة ھذه الھواتف أرقام إن
 .العصیب
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ً  الحصول   المساعدة على شخصیا

 فيدائرة الھجرة  موظفو یعمل .اإلنترنت عبر بشكل شخصي المساعدة على الحصول حول معلومات أیًضا تتوفر
وھم . وعائالتھم للضحایا الدعم دمونیق الذینویة نیوزیلندالدعم الضحایا  شرطة ضباط مع كثب عن كرایستشیرش

 المتعلقة األسئلة على واإلجابة التأشیرة طلب عملیة بشأن التوجیھ لتقدیم أسرھم وأفراد بالضحایالالجتماع  دائمامستعدون 
 إلى إلكتروني برید إرسالتھ أسر أفراد الحد الضحایا، أو أحد ، فیمكنلھجرةل ضابط لمقابلة وقت لترتیبو. الھجرة بحالة

immigrationresponse@mbie.govt.nz . أسرھم وأفراد الضحایا الستخدام فقط مخصص اإللكتروني البریدوھذا 
 .العصیب الوقت ھذا في یدعمونھم الذین وأولئك

 زیارة تأشیرة إلى یحتاجون ال الناس بعض

 .في نیوزیلندا أسرھم لزیارة زیارة تأشیرة إلى التأشیرة من اإلعفاء دول  مواطني من األفراد یحتاج ال

 الصلة ذات القنصلیة األمور

عدم توفر  أو بھ للسفر سفر جواز وجود عدم مثل القنصلیة،الشؤون بتتعلق  معلوماتإلى  األسرة أفراد أي من احتاج إذا
 نیوزیلندا عن المسؤولة القنصلیة/  العلیا المفوضیة/  بالسفارة االتصالأن تطلب منھم  فیرجى التذاكر، لشراء المال الكافي

 الخارجیة بوزارة االتصال علیھم فیجب لنیوزیلندا، الدبلوماسي بممثلھم االتصال كیفیة یعرفون ال كانوا إذاو. في بلدھم
 .في بلدھم لتساعدھم في معرفة ذلك المحلیة

 اإلعالم وسائل موظفو

 .اإلنترنت عبر "الغرض محددة عمل" تأشیرة على للحصول بطلب تقدم. 1

 لھ. المرجعي الرقموسجل  الطلبأرسل . 2

 :واذكر فیھا ما یليالتأشیرة  إلصدار إعطائك األولویة من نتمكن حتى إلكتروني بریدالب رسالة لنا أرسل. 3

 الرسالة موضوعفي مكان  المرجعي الرقم. ا

 تأشیرة على للحصول بطلب تقدم الذي الشخص میالد وتاریخ اسم. ب

 .اإلنترنت عبر الطلب تقدیم تاریخ. ج

 الحكومیون والمسؤولون الدبلوماسیون

 سوف والتي ،)MFAT( النیوزیلندیة والتجارة الخارجیة بوزارة االتصال الحكومیین والمسؤولین الدبلوماسیین على یجب
 .األولویة وإعطاءھا التأشیرات ھذه بتسھیالت بدورھا

 في كرایستشیرشالمقیمین وعائالتھم النار الجماعي إطالق  مأساة لضحایا ةالتأشیر طلبات

 في یرغبون قد كرایستشیرش في للعمل مؤقتة عمل تأشیرات یحملون الذین المھاجرین بعض أندائرة  الھجرة  تفھمت
 :حالیًا المتاحة الخیارات یلي فیما. نیوزیلندا في أخرى أماكن إلى االنتقال
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 العمل تأشیرة شروط تباین

 واحد تضمنت العمل تأشیرة كانت إذاف. محدد مكان أو عمل صاحب أومعینة  وظیفة على العمل تقید العمل تأشیرات بعض
 .جدیدة تأشیرة على للحصول بطلب التقدم من بدالً  الحالیة تأشیرتھ شروط تغییر أحیانًا للفرد یمكنف القیود، ھذه من

 یحتاج فلن ،كان مكان أي وفي عمل صاحب أيدى ول ،كانت وظیفة أي في بالعمل شخصلل تسمح العمل تأشیرة كانت إذاو
 .الشروط تغییر على للحصول بطلب التقدم إلى

 األساسیة المھارات عمل تأشیرة حامليل

 لتلك نقص قوائم في مدرجة وظیفتھ تكن ولم" األساسیة المھارات" في عمل تأشیرة یحملالشخص  كان إذا
 على للحصول بطلب التقدم یمكنھم ذلك، ومع. العمل صاحب ھو یختلف أن یمكن الذي الوحید الشرط فإن المھارات،

 جدید، طلب تقدیم قبل. دنىأ مھارات نطاق إلى الوظیفة لتغییر أو موقعھم أو وظیفتھم لتغییر جدیدة عمل تأشیرة
 ھذه في للعمل الالزمة والخبرة المؤھالت ولدیھم كامل بدوام وظیفةعرض ل على حصولھم من التأكد علیھم یجب

 .الوظیفة

 )المعتمدین العمل أصحاب( للمواھب العمل تأشیرة حاملي

 الشروط لتغییر بطلب التقدم فیمكنھ ،)المعتمد العمل صاحب( ھباموال إلحدى عمل تأشیرة یحمل الشخص كان إذا
. األولي العمل تأشیرة طلب تقدیم وقت مطلوبًا كان الذي األساسي الراتب عن یقل ال المقدم األساسي الراتب كان إذا
 .الملتزمین العمل أصحاب متطلبات استیفاء الجدید العمل صاحب على یجبو

 :یلي ما تأمین علیھ فیجب بذلك، للقیام مؤھالً  وكان العمل تأشیرة في الشروط تغییرالشخص  أراد إذا

 التوظیف اتفاقیة أو العمل عرض •

 )INZ 1020" (السفر ظروف في تغییر أو الظروف في تغییر طلب" •

 االستمارة رسم •

 - مختلف عمل صاحب لدى للعمل یتقدم العمیل كان إذا ،)INZ 1113( " العمل صاحبتكمیلیة ل "استمارة •
 عمل صاحب ھو العمل صاحب كان إذا مطلوبًا لیس ھذاو. االستمارة ملء الجدید العمل صاحب على یجب

 ).المعتمدین العمل أصحاب( المواھب عمل تأشیرة شروط لتغییر الطلب بدعم یقوم معتمد

 ) العمل صاحببمساعدة ( بعد الدراسة عمل تأشیرةلحاملي  

 وظیفتھ إلزالة بطلب التقدم فیمكنھ ،)العمل صاحب بمساعدة( الدراسة بعد ما عمل تأشیرة یحمل الشخص كان إذا
 للقیام. عمل صاحب أي لدى العمل ذلك بعد یمكنھو. بتأشیرتھ الخاصة التصنیف شروط من العمل وصاحب وموقعھ

 :یلي ما توفیر علیھ یجب بذلك،

 INZ 1243 مكتمل نموذج •

 االستمارة رسم •

 سفر جواز •

 )INZ 1243( العمل صاحب بمساعدة الدراسة بعد العمل تأشیرة لحاملي الشروط تغییر طلب •

  



 

 )مفتوحة( بعد الدراسة عمل لحاملي تأشیرة

 تغییر أيب لزمم وغیر. عمل صاحب أي لدى العمل فیمكنھ ،)مفتوحة( الدراسة بعد لما عمل تأشیرة یحمل الشخص كان إذا
 .العمل وصاحب والموقع الوظیفة لتغییر الشروط في

 التأشیرة ترتیبات من مزید

 تدرس. النار إطالق عملیات من للمتضررین اإلقامة خیارات عن یسألون المسلمة الجالیةمن  أفرادھناك  أنب نعلم نحن
 الھجرة دائرة ستعمل ،الوقت الحالي في. المناسب الوقت في ھاإعالنات وستصدر الخیاراتھذه  حالیًا نیوزیلندا حكومة

 .لھم التأشیرة خیاراتعلى  للتعرف تھم مساعدعلى  النیوزیلندیة

  التأشیرات غیر أخرىألمور  نیوزیلندا المتاح في والدعم المشورة

. كرایستشیرش في األحداث بعق نیوزیلندا في المتوفرة والدعم المشورة خدمات MFAT موقع یحدد
support/-and-help-attacks-terror-us/christchurch-https://www.mfat.govt.nz/en/about 
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 الشائعة سئلةاأل

 الضحایا أسر أفراد من مطروحة أسئلة

 ورقي؟ نموذج تقدیم یمكنني ھل: س
 من ورقي طلب نموذج إرسال فیمكنك ،تعذر علیك ذلك إذا ولكن اإلنترنت عبر طلبك نتلقى أن لنا بالنسبة األسرع من :ج

 عبر بطلب تتقدم كنتسواء من ملء كل الحقول المطلوبة،  تماًما التأكد علیك یجب). VAC( "التأشیرة طلبات مركز" خالل
 .الورقي الطلب نموذج تستخدم أو اإلنترنت

 
 بي؟ الخاص الطلب نموذج مع ھتقدیم أحتاج الذي ما: س
أمورك  حول المعلومات من ممكن قدر قصىبأ تزویدنا إلى أیًضا تحتاج. ساریة المفعول سفروثیقة  لدیك یكون أن یجب :ج
 .رحلتك ومسار سفركالیة الخاصة بملأ
 

 الطلب؟ تقدیم رسوم دفع علي یجب ھل: س
 ذلك، ومع. ابدونھ طلب أي یقبل لن البرنامج نظام ألن الرسوم دفع علیك فسیتعین اإلنترنت، عبر الطلب بتقدیم قمت إذا :ج

 .الرسوم استرداد وطلب بنا االتصال یمكنك

 ؟)الرسوم لدفع( ائتمان بطاقة لدي یكن لم لو ماذا: س
 طلب استمارة تقدیم یمكنك ذلك، من بدالً . ائتمان بطاقة لدیھم یكون قد الذین األصدقاء/  األسرة أفراد تسأل أن یمكنك :ج

 .إلیك التأشیرة" طلبات "مركز أقرب إلى اإرسالھ أخذھا أو علیك ولكن ةورقی
 

 ؟التأشیرة" طلبات "مركز رسوم دفع علي یجب ھل: س
 .التأشیرة" طلبات "مركزإلى  رسوم أي دفع إلى األسرة أفراد یحتاج ال :ج
 

 الطوارئ؟ تأشیرة على الحصول یستغرق كم: س
  أولیة إعطاء لضمان األسبوع أیام طوال الساعة مدار على تعملدائرة الھجرة  ولكن محددة زمنیة أطر توفیر یمكننا ال :ج

 .ممكن وقت أسرع في التأشیرة طلبات إصدار

 لطلبي؟ ھاونتحتاج التي المعلومات جمیع تقدیم من أتمكن لم لو ماذا: س
 معلومات ما یمكنك تقدیمھ من تقدیم یرجى. ظلھا في تسافر التي المؤلمة والظروف السفر إلى الملحة الحاجة نتفھم نحن :ج

 .ذلك على بناءً  قراًرا وسنتخذ

 ؟لطلبي داعمة مستندات تقدیم من أتمكن لم إذا مقدمة من دائرة الھجرة النیوزیلندیة اتاعتبار ةأی ھناك ھل: س
 معلومات تقدیم ما یمكنك تقدیمھ من یرجى. ظلھا في تسافر التي المؤلمة والظروف السفر إلى الملحة الحاجة نتفھم نحن :ج

 .ذلك على بناءً  قراًرا وسنتخذ
 

 تأشیرة؟ على للحصول بطلب التقدم بإمكاني یزال ال ھل. حول أموري المالیة دلیل لدي لیس: س
 أحد منع إلى نقص الدخل المادي یؤدي لن. ظلھا في تسافر التي المؤلمة والظروف السفر إلى الملحة الحاجة نتفھم نحن :ج

 من ممكن قدر بأكبر وتزویدنا اإلنترنت عبر زائر تأشیرة طلب تقدیم تأشیرة زائر. یرجى على الحصول من األسرة أفراد
 .المعلومات

  



 

 التأشیرة"؟ طلبات "مركز إلى سفري جواز إرسال علي یجب ھل: س
 واألطر لظروفا في ھذه التأشیرة" طلبات "مركز إلى األصلي سفرك جواز إرسال الصعب من یكون قد أنھب نفھم نحن :ج

 البرید رسالة في طلبك ضّمن. الشرط ھذا عن التنازل طلب یمكنك. الحاالت بعض في ذلك عن تنازلقمنا بال لقد. الزمنیة
 .بھذا الشأن وسننظر إلینا ترسلھا التي اإللكتروني

 التأشیرة؟ على أحصل لي أن كیفف سفري، جواز تقدیم أستطع لم إذا: س 
 وحملھا eVisa طباعة إلى ستحتاج. اإلنترنت عبر حسابك على تحمیلھا سیتم) eVisa( إلكترونیة تأشیرة منحك یمكننا :ج

 .السفر أثناء معك
 وعودة؟ ذھاب رحلة على الحصول علي یجب ھل: س
 ،السفر تنوي عندما( سفرك ةبخط تزویدنا یرجى ولكن المرحلة، ھذه في بك الخاصة العودة بتذاكر تزویدنا إلى تحتاج ال :ج

 .الطلب تقدیم عند) ذلك إلى وما ،مكوثھا تنوي التي والمدة

 قریبًا؟ صالحیتھ ستنتھي أو ،تھصالحی انتھت كان قد أو سفر جواز لدي یكن لم لو ماذا: س
 كان أو سفر، جواز لدیك یكن لم إذا. نیوزیلندا إلى السفر من تتمكنل ساریة المفعول سفر وثیقة لدیك یكون أن یجب :ج

 أیًضا یمكنك. كسفر جواز إلصدارالمختصة  المحلیة بالجھة االتصال فیرجى االنتھاء، وشك على الحالي سفرك جواز
 .لك توفیرھا على قادرة تكون قد قنصلیة مساعدة أي على للحصول نیوزیلندا لدى المعتمدة القنصلیة/  بالسفارة االتصال

 

 اآلخرین المجتمع أفراد من أسئلة

 أن یمكنني ھل. رفاھیتي على للغایة خائف لكنني المسجد، على الھجومعملیة  في األسرة أفراد من فرد أي أفقد لم: س
 نیوزیلندا؟ في ودعمي إلى ھنا الحضور الخارج في عائلتي أفراد من أطلب

ھنا إلى  للحضور نیوزیلندا خارج من عائلتك دعوة في ترغب كنت إذا. ولعائلتك لك محزن وقت ھو ھذا أنب نفھم نحن :ج
 .اإلنترنت عبر زائر تأشیرة على للحصول طلب تقدیمنصحھم ب یرجى. بذلك القیام فیمكنك ودعمك،

 سیتم ھل تأشیرة؟ على الحصول یمكنني ھل. المسجد على عملیة الھجوم حد الضحایا فيأل صدیقًا كنت لو ماذا: س
 ؟إصدارھافي   یةوأول إعطائي

 في وسننظر اإلنترنت عبر زائر تأشیرة طلب تقدیم یرجى. المسجد ضحایا عائالت أفراد ھي أولویتنا الحالي، الوقت في :ج
 .حین نتمكن من ذلك األولویة ونعطي بتعاطف الطلبات ھذه

 تأشیرة؟ على الحصول یمكنني ھل دیني، قائد أنا: س
 .متطلباتال جمیع استیفاء تم إذا التأشیرة منح سیتم. السفر بغرض صلة ذات تأشیرة على للحصول بطلب التقدم یمكنك :ج

 في حدث ما إلى بالنظر. القرار ننتظر زلنا وما قصیرة فترة منذ تأشیرة على للحصول طلبًا طفلي/  شریكي قدم: س
 ؟ھسالمت على خائف ألنني وقت أقرب في الطلب تحدید یتم أن الممكن من ھل كرایستشیرش،

 في وسننظر عائلتك أفراد طلب بتفاصیل إخبارنا یرجى .المسجد ضحایا عائالت أفراد ھي أولویتنا الحالي، الوقت في :ج
 .حین نتمكن من ذلك األولویة ونعطي بتعاطف الطلبات ھذه


