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ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਸਮਹੂਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦ ੇਪੀੜਤ� ਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ� 

ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ–ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 
 

‘ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ’ (INZ) ਨ�  ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ’ਚ ਮਸਿਜਦ ਅਲ ਨੂਰ ਤੇ ਿਲਨਵੁੱ ਡ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਮਸਿਜਦ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹਕ 

ਕਤਲੇਆਮ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ� ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। INZ 

ਿਵਭਾਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ–ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਪ�ਾਸੈਸ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ INZ ਦੀ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

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

 

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦਈੇਏ 

ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਵਜ਼ੀਟਰ–ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ� � ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

1. ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਜ਼ੀਟਰ–ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ। 

2. ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਫ਼ਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਨ� ਟ ਕਰ ਲਵੋ। 

3. INZ ਨੰੂ ਈ–ਮੇਲ ਕਰੋ (NZEmergencyVisa@mbie.govt.nz), ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। 

ਉਸ ਈ–ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 

a. ਿਵਸ਼ਾ ਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਰੈਫ਼ਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋ 
b. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਿਜਸ ਨ�  ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

c. ਉਹ ਿਮਤੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 

d. ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ–ਿਮਤੀ। 
 
ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁਣ, ਤ� ਉਹ INZ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਫ਼ੋਨ: 0508 22 52 88 - ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ 

• ਫ਼ੋਨ: +64 9 952 1679 - ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਤ� ਬਾਹਰ 
 
ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਿਸਰਫ਼ ਪੀੜਤ�, ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ 

ਿਨਸ਼ਚਤ ਹਨ। 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/family-members-of-mosque-incident
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ ’ਤ ੇਮਦਦ ਲੈਣਾ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ INZ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਸ 

‘ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਪੁਿਲਸ ਿਵਕਿਟਮ ਸਪੋਰਟ’ (New Zealand Police Victim Support) ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ 

ਮ�ਬਰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕ ੇਪੀੜਤ� ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ� ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੀੜਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ 

ਸਮ� ਲੈਣ ਲਈ immigrationresponse@mbie.govt.nz  �ਤੇ ਈ–ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ–ਮੇਲ ਪਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਪੀੜਤ�, 

ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ� ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹ ੈ

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ–ਵੇਵਰ ਕੰਟਰੀਜ਼’ (visa-waiver countries) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। 

 
ਕ�ਸਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 

ਜੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਕ�ਸਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਉਨ� � ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹ� ਹੈ ਜ� 

ਉਨ� � ਕੋਲ ਿਟਕਟ� ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਧਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕ ੇਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਹਾਈ 

ਕਿਮਸ਼ਨ/ਕ�ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕੂਟਨੀਤਕ 

ਪ�ਤੀਿਨਧ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ� ਕਰਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ 

1. ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਦੇਵੋ 

2. ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਫ਼ਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਨ� ਟ ਕਰ ਲਵੋ। 

3. ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 

a. ਿਵਸ਼ਾ–ਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਰੈਫ਼ਰ�ਸ ਨੰਬਰ 

b. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਿਜਸ ਨ�  ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

c. ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ। 
 

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

ਿਡਪਲੋਮੈਟਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (MFAT – Ministry of Foreign Affairs 

and Trade) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ� � ਵੀਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਪ�ਾਸੈ�ਸ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

 
ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਸਮੂਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦ ੇਪੀੜਤ� ਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇਪੀੜਤ� ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ

INZ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੁਝ ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ (ਟ�ਪਰੇਰੀ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

 
ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆ ਂਿਵਿਭੰਨ ਸ਼ਰਤ� 

ਕੁਝ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਕੱਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ� ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸ ੇਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ �ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵਾਰ ਿਕਸ ੇਨਵ� ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥ� ਆਪਣ ੇਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 

ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਸ਼ਰਤ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨੁਰ� ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ� (Essential Skills) ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਨਰ� ਦੀ 

ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੂੰ  ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। �ਝ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜ� ਸਥਾਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਬ�ਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵ� ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਨ� � ਨੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ  ਫ਼ਲੁ–ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। 

ਟੇਲ�ਟ (ਮਾਨਤਾ–ਪ�ਾਪਤ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ)ੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਟੇਲ�ਟ (ਮਾਨਤਾ–ਪ�ਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਸ਼ਰਤ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਬੇਸ ਸੈਲਰੀ (ਆਧਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਉਸ ਬੇਸ ਸੈਲਰੀ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�, ਜੋ ਉਨ� � ਦੀ ਮੁਢਲੀ 

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮ� ਲੋੜ�ਦੀ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਨਵ� ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਵਸ਼ੱਕਤਾਵ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 



ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 

• ‘ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ’ (INZ 1020) 

• ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ (INZ 1113), ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ – ਤ� ਨਵ� ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਨਤਾ–ਪ�ਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੇਲ�ਟ 

(ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਸੋਟ ਸਟੱਡੀ (ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ�ਾਪਤ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ‘ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ (ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ�ਾਪਤ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ: 

• ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ INZ 1243 

• ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 

• ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ�ਾਪਤ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (INZ 1243) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਪਸੋਟ ਸਟੱਡੀ (ਓਪਨ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 

ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ‘ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ (ਓਪਨ) ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� 

ਹੈ। 

 
ਅਗਲੇਰ ੇਵੀਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ 

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ 

ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 



ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਗ਼ਰੈ–ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 

ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਤ� ਬਾਅਦ MFAT ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ਼ੈਡ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/christchurch-terror-attacks-help-and-

support/ 

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


ਆਮ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੀੜਤ� ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ ਮ� ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ�? 

�ਤਰ: ਜੇ ਤੁਸ� ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨ� �ਟ 

ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕ�ਦਰ’ (VAC – Visa Application Centre) ਰਾਹ� ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਵ� ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵ� ਜ� ਕਾਗਜ਼ �ਤੇ 

ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਮਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਝੁ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ?ੈ 

�ਤਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦਣੇੀ ਹਵੋੇਗੀ? 

�ਤਰ: ਜੇ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਿਮਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਉਸ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਵਾਨ ਹੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। �ਝ, ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਜ ੇਮਰੇ ੇਕਲੋ ਕ�ਿੈਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵ ੇ(ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ)? 

�ਤਰ: ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ�/ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਬਦਲਵ� ਤੌਰ 

’ਤੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ VAC ’ਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ VAC ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗੇਾ? 
�ਤਰ: ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ VAC ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ�–ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹ� ਪਰ INZ ਵੱਲ� 24/7 ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਪ�ਾਸੈ�ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੀ, ਜ ੇਮ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕ�? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕ ੇਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਓਨੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵ�ਗੇ। 
  



 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ INZ ਕਈੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਵਚਾਰ–ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜ ੇਮ� ਨਾਲ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� 

ਅਸਮਰੱਥ ਹਵੋ�? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕ ੇਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਓਨੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵ�ਗੇ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਮਰੇ ੇਕਲੋ ਫ਼ੰਡ� ਦ ੇਸਬਤੂ ਨਹ� ਹਨ। ਕੀ ਮ� ਿਫਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ 

ਫ਼ੰਡ� ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ� ਰੁਕੇਗੀ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਿਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ ਤੇ 

ਸਾਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪਰੋਟ VAC ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ ਹਵੋੇਗਾ? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮ�–ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ VAC ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤ� ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਸਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਈ–ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਸ� ਉਸ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ। 

 

ਪ�ਸ਼ਨ: ਜ ੇਮ� ਆਪਣਾ ਪਾਸਪਰੋਟ ਨਾ ਦ ੇਸਕ�, ਤ� ਮੈਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਿਕਵ� ਿਮਲੇਗਾ? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਵੀਜ਼ਾ (eVisa) ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ�, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆੱਨਲਾਹੀਨ ਅਕਾ�ਟ �ਤੇ ਅਪਲੋਡ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ eVisa ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵਾਪਸੀ ਉਡਾਣ ਲੈਣੀ ਹਵੋਗੇੀ? 

�ਤਰ: ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਿਟਕਟ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਸਮ� ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ–ਯੋਜਨਾਵ� ਦੱਸੋ (ਤੁਸ� ਕਦ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਿਦ)। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਜ ੇਮੇਰ ੇਕਲੋ ਪਾਸਪਰੋਟ ਨਾ ਹਵੋ ੇਜ� ਮੇਰ ੇਪਾਸਪਰੋਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗ ਗਈ ਹ ੈਜ� ਉਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਛਤੇੀ 

ਪੁੱ ਗ ਜਾਵਗੇੀ? 

�ਤਰ: ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਕਸ ੇਤਰ�� ਦੀ ਕ�ਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਤ� 

ਮਾਨਤਾ–ਪ�ਾਪਤ ਕ�ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 
  



 

ਹਰੋ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮ�ਬਰ� ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਮ� ਮਸਿਜਦ ਹਮਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਈੋ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਗੁਆਇਆ ਪਰ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਬਹਤੁ ਿਫ਼ਕਰ 

ਹ।ੈ ਕੀ ਮ� ਿਵਦਸ਼ੇ ਰਿਹੰਦ ੇਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਆਉਣ ਤ ੇਇੱਥ ੇਿਨਊ ਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਮਰੇੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹ�? 

�ਤਰ: ਅਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮ� ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ ਰਿਹੰਦੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 

ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ। 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੀ, ਜ ੇਮ� ਸਮਹੂਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦ ੇਿਕਸ ੇਪੀੜਤ ਦਾ/ਦੀ ਦਸੋਤ ਹਵੋ�। ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਵੀਜ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਕੀ ਉਸ 

ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ? 

�ਤਰ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ� � ਪੀੜਤ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਸਿਜਦ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਿਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਬਿਮਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸ� ਇਨ� � ਅਰਜ਼ੀਆਂ �ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰ�ਗੇ ਤੇ �ਥੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵ�ਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਮ� ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗ ੂਹ�, ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਵੀਜ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

�ਤਰ: ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ਰੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 
 
ਪ�ਸ਼ਨ: ਮਰੇ ੇਪਾਰਟਨਰ/ਬੱਚ ੇਨ�  ਕਝੁ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੀ ਹ ੈਤ ੇਅਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਸੈਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰ ਰਹ ੇਹ�। ਕ�ਾਈਸਟਚਰਚ ਿਵੱਚ ਜ ੋਵੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਤ� ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਿਕ ਮਰੇੀ ਅਰਜ਼ੀ �ਤ ੇਛਤੇੀ ਫ਼ਸੈਲਾ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤ ੇਮਨੰੂੈ 

ਆਪਣੀ ਸਰੱੁਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹ?ੈ 

�ਤਰ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਸਿਜਦ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਸਾਨੰੂ ਦੇਵ ੋਤੇ ਅਸ� ਇਨ� � ਅਰਜ਼ੀਆਂ �ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਤੇ ਿਜੱਥੇ 

ਵੀ ਅਸ� ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�, ਦੇਵ�ਗੇ। 
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