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چرچ  برای قربانیان کشتار کرایست(روادید) مراحل درخواست ویزا 

 های آنها و خانواده
 

های افراد کشته شده یا آسیب دیده در کشتار مساجد النور و لینوود شهر   ) برای خانوادهINZادارۀ مهاجرت نیوزیلند (
 ویژه  کرایست

�
ایط فع� بسیار سخت   متوجه این موضوع میباشد است. ادارۀ مهاجرت قائل شده چرچ اولویت رسید� که ��

 � بوده و به تقاضای ویزای خانواده
�

 کند.  های قربانیان به صورت فوری رسید�
ن در وب س �ساین اطالعات همچننی  باشد:  ایت ادارۀ مهاجرت قابل دس��

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

 
 نحوۀ تقاضا برای ویزا

 لویزا احتیاج دارید اگر به 
ً
 :دنبال کنید ی توریسی� ویزا  درخواستمراحل زیر را برای  طفا

 .دهید درخواست   )visitor( توریسی� ین برای ویزای ال به صورت آن .1
ی آن را یادداشت کنید. submitرا ارسال ( درخواست .2  ) کرده و شمارۀ پیگ�ی
) ایمیل بفرستید تا ما بتوانیم تقاضای شما را با NZEmergencyVisa@mbie.govt.nzبه ادارۀ مهاجرت به آدرس ( .3

 در ایمیل لاو 
ً
 :کنید درجویت برر� کنیم. موارد زیر را حتما

a. ی را در عنوان ایمیل قید نمایید  .شمارۀ پیگ�ی
b.   شخص متقا�ن ویزا  گذرنامهنام، تاریخ تولد و شمارۀ 
c.  اید، و  تقاضای آنالین را فرستادهتاری�ن که 
d. در نیوزیلندتان  ه نام و تاریخ تولد عضو خانواد  . 

ند: قرار گرفته اند حادثه اث�ی این ی که تحت تافراد  میتوانند با شمارۀ اختصا� با ادارۀ مهاجرت تماس بگ�ی

 0508 22 52 88نیوزیلند: تلفن تماس از داخل  •
 +64 9 952 1679تلفن تماس از خارج نیوزیلند:  •

آنها را حمایت  دشوار دوران  های آنها و کساین که در این  خانوادهاعضای ها فقط برای استفادۀ قربانیان،  این شماره تلفن
 کنند در نظر گرفته شده است.  �

 
ن کمک به صورت شخ�  (رو در رو) گرفن�

ن کمک رابطه با  اطالعات در  س بصورت گرفن� ن به صورت آنالین در دس�� ادارۀ مهاجرت نیوزیلند در   کارمندان. میباشدشخ� ن�ی
مسئول اص� حمایت از این اداره  .حمایت از قربانیان پلیس نیوزیلند هستندچرچ در همکاری تنگاتنگ با ادارۀ  کرایست
 رابطه بادر تا  میباشندهایشان  و خانواده دیدار با قربانیانآماده اداراۀ مهاجرت  کارمنداند.  باش هایشان � و خانواده قربانیان
ن برای وقت  پاسخ دهند. برای  ویزاو به سؤاالت در مورد وضعیت راهنمایی کنند ویزا  درخواستمراحل  مالقات با مأمور گرفن�

ایمیل بفرستند. این  immigrationresponse@mbie.govt.nzهایشان باید به آدرس  و خانواده قربانیان ،ادارۀ مهاجرت
کنند در  آنها را حمایت � دوران دشوار  های آنها و کساین که در این  خانوادهاعضای ایمیل فقط برای استفادۀ قربانیان، آدرس 

 نظر گرفته شده است. 
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 ندارند  ی توریسی� بع�ن از افراد احتیاج به ویزا 
) را دارد برای waiver countries-visaپو�� از ویزا ( افرادی که شهروندان کشورهایی هستند که نیوزیلند با آنها پیمان چشم

 آمدن به نیوزیلند و دیدار با خانوادۀ خود احتیاج به ویزا ندارند. 
 

 موارد کنسو�
خرید برای امکان ما� یا و  ندارند گذرنامه ال اگربعنوان مث، دارند  احتیاج به هر گونه اطالعات کنسو�  خانواده اعضایاگر 

 به آنها توصیه کنید که با سفارت/ کمیسیون عا�/کنسولگری ، ندارند  بلیط
ً
ند. اگر آنها لنیوزیکشور   مسئوللطفا ند تماس بگ�ی

ند که � تواند کشور   ن� دانند چگونه با نماینده دیپلماتیک  ند، باید با وزارت خارجۀ کشور خود تماس بگ�ی نیوزیلند تماس بگ�ی
 کمک کند. رد  امو  این در 

 
 پرسنل مطبوعای� 

 ) اقدام نمایید. Specific Purpose Work Visaکاری با هدف ویژه (به صورت آنالین برای ویزای   -1
ی آن را یادداشت کنید. submitدرخواست را ارسال ( -2  ) کرده و شمارۀ پیگ�ی
 در ایمیل قید  -3

ً
به ادارۀ مهاجرت ایمیل بفرستید تا ما بتوانیم تقاضای شما را با اولویت برر� کنیم. موارد زیر را حتما

 نمایید: 
a.  ی را در عنوان ایمیل قید نماییدشمارۀ  .پیگ�ی
b. شخص متقا�ن ویزا، و تاریخ تولد و  نام 
c. اید.  تاری�ن که تقاضای آنالین را فرستاده 

 

 ها و مأمورین دولی�  دیپلمات
ند که MFATها و مأمورین دولی� باید با وزارت امورخارجه و بازرگاین نیوزیلند ( دیپلمات همکاری الزم را در جهت ) تماس بگ�ی

 د داد. اقدام فوری در مورد این ویزاها انجام خواه
 

 � های آنها که در کرایست های ویزا  (روادید) برای قربانیان کشتار و خانواده درخواست
�

 کنند  چرچ زند�
را چرچ  از مهاجرین که ویزای کار موقت برای کار کردن در کرایست بر�ن که  میباشد این مطلب ادارۀ مهاجرت نیوزیلند متوجه

به ند که این کار را می� میکهای موجود   دارند ممکن است مایل باشند که  به جای دیگری در نیوزیلند نقل مکان کنند. گزینه
ح زیر است:  �� 

 
ایط ویزای کار   تغی�ی ��

ویزای کار ی� از این محدودیت ها را داشته اگر کنند.  بع�ن ویزاهای کار، کار را به شغل، کارفرما و یا محل خا� محدود �
ایط ویزای فع� خود را تغی�ی دهد.  گا� اوقاتباشد، شخص    میتواند به جای درخواست ویزای جدید ��

 ول باشد، آن شخص الزم نیست غهر شغل، برای هر کارفرما و در هر محل، مش ویزای کار به شخص اجازه � دهد که بهاگر 
ایط درخواست کند.   برای تغی�ی ��

 
وری ( دارندگان ویزای کار مهارت   )Essential Skills Work Visaهای �ن

ور  اگر شخ� دارندۀ ویزای کار مهارت ) skills shortage listsها ( در لیست کمبود مهارت اوو شغل  یست های �ن
تواند تقاضای ویزای کار  شخص �این  یا اینکه د. رمای خود را در ویزا تغی�ی دهند کارفتنها میتوا ، ویقید نشده است

ی تغی�ی د و یا اینکه کار خود را عوض کنکار و یا محل جرافیایی خود را   نوع ند تا بتوا د جدید کن به رتبۀ مهارت پایین��
پیشنهاد رس� کار تمام وقت داده او ند که به قبل از تقاضا برای ویزای جدید باید اطمینان حاصل ک فردد.  این ده

ایط الزم اوو شده   د. دار را برای کار کردن در آن شغل  تجربه و  ��
 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries


) (دارندگان ویزای کار استعداد (  )Talent - Accredited Employersکارفرمای معت��
 ( اغد تقاضای تمیتوان او باشد  اگر شخ� دارندۀ ویزای کار استعداد (کارفرمای معت�� � که  کند یط ویزا  ی�ی �� به ��

کم�� نباشد. کارفرمای جدید   او پایۀ حقوق الزم در زمان تقاضا برای ویزای اولیۀ از  ویپایه حقوق پیشنهاد کار جدید 
ایط الزم برای کارف شخصاین   باشد. ) compliant employer(رمایان مجاز باید واجد ��
ایط انجام این کار است، باید اگر  ایط ویزای کاری خود را تغی�ی دهد و واجد �� را ارائه  موارد زیر  شخ� � خواهد ��

 دهد: 

 پیشنهاد رس� کار و یا قرارد داد کاری •
ایط و یا فرم  • ایط سفری (فرم تقاضا برای تغی�ی ��  )1020INZتغی�ی ��
 هزینۀ تقاضا  •
کارفرمای   –)، اگر شخص تقاضا دارد که برای کارفرمای دیگری کار کند 1113INZفرم مکمل کارفرما (فرم  •

ایط ویزای کار استعداد  اعتبار داشتهجدید باید فرم را تکمیل کند. اگر کارفرما  باشد و از تقاضای تغی�ی ��
 به این فرم احتیا�� نیست. ) حمایت کند، (کارفرمای معت�� 

 )Post Study Employer-Assisted(با کمک کارفرما) ( ل تحصیاز  پس دارندگان ویزای کار 
نوع کار، محل کار، و   که  تقاضا کند تواند  باشد، او �  (با کمک کارفرما) لتحصی از پسکار  اگر شخ� دارندۀ ویزای

ایط ویزا حذف شوند کارفرما  ند. برای انجام این کار افراد باید موارد وی میتواند برای هر کارفرمایی کار ک در نتبجه .از ��
 زیر را ارائه دهند: 

 1243INZفرم تکمیل شدۀ  •
 هزینۀ تقاضا  •
 گذرنامه •
ایط برای دارندگان ویزای کار فرم  •  )1243INZ(با کمک کارفرما) (  تحصیلاز  پستقاضا برای تغی�ی ��

 )Post Study - Open( )دویتبدون مح( تحصیل از  دارندگان ویزای کار پس
برای هر کارفرمایی کار کند.  تواند  ) باشد، این شخص �بدون محدودیت ( تحصیلاز  پس کار اگر شخ� دارندۀ ویزای

ایدر گونه تغی�ی  به هیچ برای تغی�ی شغل، محل و یا کارفرما نیاز   نیست.  ط��
 

  ویزا در رابطه با دیگر تمالحضا
اندازی طه با  برادر  مسلمانان مقیم نیوزیلند اعضای جامعه که  هستیم عمطل ما  گزینه های اقامت برای کساین که تحت تأث�ی ت�ی

ن گزینه های مختلف است و در زمان مناسب هرگونه  ال پرسیدهسؤ اند،  قرار گرفته اند. دولت نیوزیلند در حال درنظر گرفن�
ن حال ادارۀ مهاجرت نیوزیلند برای کمک به  گزینه های به��  درک رایطه با در  مردمتصمی� را اعالم خواهد نمود. در عنی

 همکاری خواهد کرد. شان ییویزا
 

 لندیوزین در موجود یها تیحما و یی زایو �ی غ یها هیتوص
چرچ   حوادث کرایستی� ر در نیوزیلند را د موجود  ها و خدمات حمایی�  ) توصیه MFATوبسایت وزارت امور خارجه و بازرگاین (

 support/-and-help-attacks-terror-us/christchurch-https://www.mfat.govt.nz/en/about:  کرده است  ارائه
 
 

  

https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/christchurch-terror-attacks-help-and-support/


 سؤاالت متداول
 سؤاالت پرسیده شده توسط اعضای خانوادۀ قربانیان

 
 توانم فرم کاغذی ارسال کنم؟  س: آیا �

نت شده از ما تقاضاهای ارسالج:  نت ندارید �میکنیم دریافت�یع�� را  طریق این�� � به این�� توانید فرم کاغذی  ، اما اگر دس��
های آنالین و هم  . تکمیل تمام بخشهای فرم هم برای درخواستدهید تحویل ) VACویزا ( درخواستمرکز  به را  تقاضای خود

 های کاغذی الزامیست.  برای درخواست
 

هایی را  ن  ارسال کنم؟ زا یو یتقاضابا فرم  باید  س: چه چ�ی
ن باید تا حد امکان در مورد منابع ما�  ج:  سفر اختصاص داده شده به  شما باید یک سند سفر معت�� داشته باشید. شما همچننی

 و برنامۀ سفر خود اطالعات در اختیار ما قرار دهید. 
 

 را پرداخت کنم؟  تقاضای ویزا س:آیا باید هزینۀ 
دازید زیرا سیستم بدون پرداخت هزینه درخواست را  قبول اگر درخواست را بصورت آنالین  ج:  ارسال کنید، باید هزینه را ب��

ید و درخواست بازپرداخت هزینه کنید.   نخواهد کرد. با این حال، شما � توانید با ما تماس بگ�ی
 

 کارت اعتباری نداشته باشم چکار باید بکنم؟ تقاضای ویزا اگر برای پرداخت هزینه س: 
ن � خانواده/  شما � توانید از اعضای ج:  دوستان که ممکن است کارت اعتباری داشته باشند درخواست کمک کنید. همچننی

ین مرکز  خود  تقاضایرا به صورت کاغذی ارسال کنید، در این صورت شما باید  ی ویزاقاضاتتوانید  ویزا  درخواسترا به نزدیک��
 ارسال کنید. 

 
دازم؟ درخواستآیا باید هزینۀ مرکز  س:   ویزا را ب��
 .دازندب��  ویزا  درخواستمرکز  بهای  اعضای خانواده هزینهلزو� ندارد که  ج: 

 
 دریافت ویزای اضطراری چقدر طول میکشد؟  س: 
ما قادر به ارائۀ مدت زمان مشخص نیستیم و� ادارۀ مهاجرت به صورت بیست و چهار ساعته در حال کار است تا اطمینان  ج: 

 ویزا  های به تقاضادر ا�ع وقت حاصل کند که 
�

 .شودرسید�
 

 ویزایم احتیاج دارید ارائه دهم؟ تقاضایعای� را که برای اگر نتوانم تمام اطال افتد  چه اتفا�� � س: 
ایط ناراحت کننده ج:   اطالعای� را که � کنید را درک � ای که در آن مسافرت � ما نیاز شما به سفر فوری و ��

ً
توانید  کنیم. لطفا

ی خواهیم کرد. ارائه به ما   بدهید و ما بر اساس آن تصمیم گ�ی
 

ای را در  تواند مالحظات ویژه نباشم آیا ادارۀ مهاجرت � )supporting documentsپشتوانه (اگر قادر به ارائۀ اسناد  س: 
 مورد من اعمال کند؟

ایط ناراحت کننده ج:   اطالعای� را که � کنید را درک � ای که در آن مسافرت � ما نیاز شما به سفر فوری و ��
ً
توانید  کنیم. لطفا

ی خواهیم کرد. به ما بدهید و ما بر اساس آن تص  میم گ�ی
 

 توانم درخوست ویزا کنم؟ من مدر� در رابطه با منابع ما� ندارم. آیا � س: 
ایط ناراحت کننده ج:  ن منابع  ما� از اعطای  کنید را درک � ای که در آن مسافرت � ما نیاز شما به سفر فوری و �� کنیم. نداشن�

 درخواست ویزای 
ً
ی نخواهد کرد. لطفا خود را به صورت آنالین ارسال کنید و تا توریسی� ویزا به اعضای خانواده جلوگ�ی

 عات ارائه دهید. حدامکان به ما اطال 
 



 ) بفرستم؟VACویزا ( درخواستام را به مرکز  آیا باید گذرنامه س: 
ایط و زمان درخواستفرستادن اصل گذرنامه به مرکز  ممکن است که  متوجه هستیم ما  ج:  دشوار باشد. ما بندی فع�  ویزا در ��

ط چشماز در بع�ن  ط درخواست بدهید.  ایم. شما میتوانید برای چشم پو�� کرده موارد از این �� این درخواست پو�� از این ��
 فرستید درج کنید و ما آن را در نظر خواهیم گرفت.  خود را در ایمی� که برای ما �

 
 ام را به شما بدهم چگونه ویزای خود را دریافت کنم؟ اگر نتوانم گذرنامه س: 
ونی� ( کبه شما ی میتوانیم ما  ج:  شود. شما باید این  که در حساب آنالین شما بارگذاری (آپلود) �  هیمبد )eVisaویزای الک��

ونی� را چاپ کرده و در هنگام سفر با خود همراه داشته باشید.   ویزای الک��
 

 آیا باید بلیط پرواز برگشت داشته باشم؟  س: 
 در زمان  برگشتدر حال حا�ن احتیا�� نیست که مشخصات بلیط  ج: 

ً
ویزا  تقاضایخود را در اختیار ما قرار دهید، و� لطفا

ه) را   .به ما اطالع دهیدبرنامۀ سفر خود (اعم از زماین که قصد سفر دارید، مدت زماین که قصد ماندن دارید و غ�ی
 ام منق�ن شده و یا به زودی منق�ن بشود چه؟ گذرنامه نداشته باشم و یا گذرنامهس: اگر  
شما در حال  فع� گذرنامۀ  ا ی د،ی. اگر گذرنامه ندارد یداشته باش لند یوزیبه ن مسافرت یمعت�� برا سند سفر کی دیبا ج: شما 

 منق�ن شدن 
ً
ن . شما همچند ی�ی خود تماس بگسازمان صادر کنندۀ گذرنامۀ کشور با  است، لطفا  یبا سفارت/کنسولگر  توانید  � نی

در  د نبه شما ارائه دهبتوانند  استکه ممکن   کنسو�  یها کمک  هرگونه افتیدربرای  که در رابطه با نیوزیلند مسؤل است  خود 
 .دیارتباط باش

 
 
 

  جوامع دیگر مقیم در نیوزیلند سؤاالت 
 

توانم از اعضای  ترسم. آیا � م و� بسیار برای خودم �ا هخود را در حمله به مسجد از دست نداد من افراد خانوادۀ س: 
 � خانواده

�
 کنند بخواهم که برای حمایت از من به نیوزیلند بیایند؟ ام که در خارج زند�

خارج از کشور  از خود را  خانوادۀ خواهید ای برای شما و خانوادۀ شماست. اگر �  ما درک � کنیم که این زمان ناراحت کننده ج: 
  توانید  �از شما حمایت کنند،  که به اینجا بیایند و دعوت کنید  

ً
از آنها بخواهید که به صورت آنالین  این کار را انجام دهید. لطفا

 .اقدام کنند توریسی�  ویزای برای
 

م؟ آیا  س:  خواهد  داده اولویت به درخواست من اگر من دوست ی� از قربانیان کشتار باشم چه؟ آیا � توانم ویزا بگ�ی
 شد؟

 درخواست ویزای اولویت میدهیم اند  که در مسجد حضور داشته  اعضای خانوادۀ کساین به ما در حال حا�ن  ج: 
ً
 توریسی�  . لطفا

 ها را در نظر گرفته و هر جا بتوانیم اولویت میدهیم.  خود را به صورت آنالین ارسال کنید و ما با همدردی این درخواست
 

م؟ س:   من یک ره�� مذهی� هستم، آیا � توانم ویزا بگ�ی
ایط  توانید برای ویزایی که به هدف سفر شما مربوط � شما � ج:   ءاحراز گردد ویزا اعطا شود درخواست بدهید. اگر تمام ��

 خواهد شد. 
 

/فرزند من ک� قبل درخواست ویزا کرده و هنوز ما منتظر تصمیم هستیم. با توجه  س:  �
یک زند� اتفا�� که در  به ��

ی �یع�� در مورد درخواست ویزا وجود دارد؟  و هراس من برای ایمین خودم، آیا امکان تصمیمچرچ افتاده  کرایست  گ�ی
 مشخصات درخواست اولویت میدهیم اند  که در مسجد حضور داشتهین  اعضای خانوادۀ کسابه ما در حال حا�ن  ج: 

ً
. لطفا

 ها را در نظر گرفته و هر جا بتوانیم اولویت میدهیم.  ویزای عضو خانوادۀ خود را به به ما بدهید و ما با همدردی این درخواست


