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او د  وژنې قربانیانو ست چرچ ډلھ ایزایکرد د ویزی غوښتنلیک اجرات 
 پاره  ھغوی د کورنیو د

 Linwoodډ وپھ النوراو لنډو سټ چرچ ښارایتھ چې کر خلکو ھغھ ډلھ ایزقربانیانو کورنیو او (INZ)ره د نیوزیلند مھاجرت ادا
حکومت دغھ  INZنیوزیلیند د کې تقدم یا مخکٻتوب ورکوی.  کولو جوماتونو کې ژوبل یا وژل شوي دي د امیګریشن د کارونوپھ اجرا

 سره کوی. یوه ډیره سختھ موقع پھ عنوان پیژنی، او د ویزي اجرات پھ ګړندې سره تر

 ری:پھ ویبپاڼھ کې شتون ل INZھمدا راز دغھ مالومات د نیوزیلند امیګریش 

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

 لیک ورکړوغوښتنپاره  ویزی دد څنګھ 
 پاره اوچت کړي: تر السھ کولو د visitor visa، لطفأ الندي ګامونھ د سیاحت ویزی لریویزی تر السھ کولو تھ اړتیا د کھ 

 کړي.رو لیکغوښتن onlineد پاره آنالین  ترالسھ کولو visitor visaد سیاحت ویزی  .1
 غوښتنلیک ورکړي او ریفرنس نمبر پھ کې یاد داشت کړي. .2
ترڅو مونږ وکولي شو غوښتنلیک تھ  )NZEmergencyVisa@mbie.govt.nz(کي یتھ ایمیل ول INZلند امیګریشن نیوزی .3

 د اولې حق ورکړو.

 یاد داشت کې ولیکي:

 فرنس نمبر ولیکېیالف.  د موضوع پھ کرښھ کې ر 

 پاسپورت نمبردرج کړي ھغھ نوم، زیږیدو نیټھ او غوښتنلیک ورکړي دپاره  ب.  ھغھ کس چې د ویزی د 

 ج.  کوم نیټھ چې انالین غوښتنلیک ورکړ شوي، او 

 غړو نوم او زیږیدو نیټھ  کورنیونیوزیلند کې د  د.  پھ  

سره  الندې شمیرو اړیکھ نیولو مرکز سره پھ تعین شویو INZھمدا راز کھ اغیزمند شوي خلک غواړي چې د نیوزیلند امیګریشن 
 اړیکھ ونیسي:

 ننھ پھ نیوزیلند کې د 88 52 22 0508لفون: یت •
 نیوزیلند نھ بھر 1679 952 9 64+لفون: یت •

تھ چې دوي سره پھ دغھ غمجن وخت کې مرستھ کوي  ھغھ کسانو ان، کورنۍ غړي، اویلفونونھ یواځی او یواځي د پیښې قربانیدغھ ت
 استفادی تھ ځانګرې شوي.
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 سره مرستھ اخستل ډولانفرادی 
کارکونکي پھ  INZامیګریشن  وزیلندآنالین پھ توګھ شتون لري. د نیمالومات  ډول سره مرستھ ترالسھ کولو انفرادیھمدا راز 

نږدې د  ،ھغوي کورنیو سره حمایت کونکي ديد قربانیانو مالتړ  او  کوم چي د کې د نیوزیلند پولیس Christchurchسټ چرچ ایکر
تھ  د پاره ھغو ویزي تر السھ کولو کارکونکي اماده دي چې قربانیان او ھغوي کورنیوغړو سره لیدنھ وکړي ترڅو دکار کوي. 

د لیدلو د پاره و د خت نیولو پھ تھ د امیګریشن د حالت پھ باره ځوابونھ ووایې. د امیګریشن آفسر  رھنمایې وکړي او د ھغوي سوالونو
 ایمیل پتھدغھ . ایمیل واستوی تھ immigrationresponse@mbie.govt.nz باید ي غړي کورن ي دھغود قربانیان او یا ارتباط  

تھ چې دوي سره پھ دغھ غمجن وخت کې مرستھ کوي استفادی تھ  ھغھ کسانو ان، کورنۍ غړي، اوییواځی او یواځي د پیښې قربان
 ي.ځانګرې شو

 تھ اړتیا نلري visitor visaځینۍ خلک سیاحتي ویزي 
پاره  خپل کورنۍ لیدو د لري چې نیوزیلند تھ د تابعیت  countrieswaiver -visa ومعاف ھیوادوند کسان کوم چې د ویزی نھ  کوم

 راځی ویزی تھ اړتیا نلري.

 پوري اړین موضوع ګاني Consularقونسلګری 
وکړي یا پیسې نلري چې ټکټ  دوي پاسپورت نلري چې سفر لکھتھ اړه لري،  لګری پوری تړلې مالوماتوکورنۍ غړي قونسد کھ 

سره پھ نمایندګی سیاسي د تھ ووایې چې نیوزیلند د سفارت/ لوی کمشنرې سره اړیکھ ونیسي. کھ ھغوي نیوزیلند ي واخلې، لطفأ ھغو
 تھ مالومات ورکړي.اړیکھ ونیسي چې پھ دې ھکلھ ور سره چارو وزارت خپل ھیواد بھرنیو ی دپوه نھ دي، ھغوي د اړیکھ نیولو

 رسنیو کارکونکي د عامي
 ره آنالین غوښتنلیک ورکړيپا ټاکلې مقصد کار ویزي د .1
 فرنس نمبر پھ کې یاداشت کړيیغوښتنلیک ورکړي او ر .2
 شو ستاسي غوښتنلیک تھ د اولیت حق ورکړو. پھ کۍ ولیکي.وکوالې تھ ایمیل ولیږي ترڅو مونږ  مونږ .3

 فرنس نمبر ولیکېیالف.  د موضوع پھ کرښھ کې ر

 نوم، زیږیدو نیټھ، اوھغھ  پاره غوښتنلیک ورکړي د ب.  ھغھ کس چې د ویزی د 

 ج.  کوم نیټھ چې انالین غوښتنلیک ورکړ شوي. 

 پلوماتان او دولتي کارکونکيید
ھغوي د ویزي  سره اړیکھ ونیسي تر څو د (MFAT)او تجارت وزارت چارو  بھرنیولوماتان او دولتي کارکونکي باید د نیوزیلند یپد

 تھ د اولیت حق ورکړي. اجراتو

 کې ژوند Christchurchست چرچ ایپاره کوم چې پھ کر ھغوي کورني د د ن اوډلھ ایز وژلو قربانیا
 ویزي غوښتنلیکونھ کوي د 

 او لري پھ کرایست چرچ کي ویزه کار کوولو موقت لنډ مھالھ د پوھیږي چې ځیني مھاجرین کوم چې  INZد نیوزیلیند امیګریشن 
 :انتخابونو شتون شتھ دی غودد غواړي چې د نیوزیلیند پھ بل ځای کې ژوند وکړي. 

mailto:immigrationresponse@mbie.govt.nz
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 د کار د ویزي د حالتونونو بدلونونھ
کس کولي شي  کھ د کار ویزه دغھ محدودیتونھ لري یو ویزي ځانګړي شغل، کارفرما یا موقعیت تھ د کارمحدودیت لري. ځیني د کار

 غوښتنھ وکړي.پاره  ورکړي پرتھ لھ دي نھ چې نوي ویزي د یریتھ تغ خپلي ویزي حالتونو ځیني وختونھ د

 نھ دي چې د ویزي د دوي اړ، کارفرما یا موقعیت کې وکړي د ھر کار یو کار ویزه یو کس تھ اجازه ورکوي چې کولې شي ھر کھ د
 پاره غوښتنلیک ورکړي. حالت بدلون د

 ویزي لرونکي الزمي یا ضروري مھارتونھ کار د 
 پھ محدود لست کې نھ وي، یواځنې حالت کې کولي شي مھارتونود ھغو کار د  کس الزمي مھارتونو ویزه لري او وکھ ی 

دلبیا ځای پاره غوښتنلیک ورکړي چې خپل کار  ویزي د حال، دوي کولي شي د نوي کار فرما بدل کړي. پھ ھر چې کار
یني شي، دوي باید یقل پاره بدل کړي. مخکې لھ دی نھ چې نوی غوښتنلیک ورکړ کړي یا د استخدام ځای د ټیټ شغل د 

   تھ لري.   کار دغھ نوی کار کړي چې پوره وخت دایمی کار موندلې او الزمي سندونھ او تجربھ د

 

 ویزی لرونکي  اعتبار وړ استخدام کونکي) کاراستعداد (
ویزه لري کولې شي چې حالت تھ بدلون ورکړي کھ چیري پھ دغھ  وړ استخدام کونکي) کار کس استعداد ( اعتبار کھ یو

پاره غوښتنلیک ورکړي لږ نھ وي.  ویزي د معاش نھ چې کارالزمي ابتدائي  کې ابتدائي معاش یې د ھغھ وخت د نوی کار
 پاره پھ الزم شرطونو موافق اوسې.  نوی استخدام کونکي باید د استخدام کونکي د اد

 دي او شرایط سره برابرپھ  تھ بدلون ورکړي او ویزي حالتونو چې د خپل کارکھ چیري پھ انفرادي ډول کسان غواړي 
 کولې شي، دوي باید الندي شیان برابرکړي:

o  استخدام پیشنھاد یا د استخدام قرارداد د 
o پاره  د بدلون سفر پاره یا د حاالتو بدلون د تنلیک د حاالتوغوښ(INZ1020) 
o غوښتنلیک فیس 
o  بشپړ کونکي فورم د استخدام کونکی(INZ1113)وکړي  پاره کار رفرما د، کھ غوښتونکې غواړي چې مختلف کا

کاراستعداد فرما کوم چې غوښتونکې سره د  نوی استخدام کونکي باید دغھ فورم ډک کړي. کھ چیري دغھ کار –
 . الزم نھ ګڼل کیږې اعتبار وړ استخدام کونکي وي نو بدلون کې مرستھ کوي او ویزې حاالتو

 لرونکيویزې  د کارمرستھ شوي) -پس لھ تعلیم نھ (استخدام کونکې
ھغو کار  دویزه لري، دوي کولې شي غوښتنھ وکړي چې  مرستھ شوي) د کار-کس پس لھ تعلیمھ (استخدام کونکېیو کھ 

پاره کار وکړي.  ھر کارکونکې د د دوي بیا کولې شي ځای او استخدام کونکې د نښھ شوي حالت څخھ لرې کړای شي. نو
 ، دوي باید الندي شیان برابرکړي:دی کار لپاره د

o  فورمINZ 1243 بشپړکړي 
o غوښتنلیک فیس 
o پاسپورت 
o ویزې  مرستھ شوي تعلیم نھ پس کار-د استخدام کونکې(INZ1243) غوښتنلیک بدلولو تھ  پاره حالتونو لرونکې د

 ورکول 



 پس لھ تعلیم نھ (آزاد) کار ویزې لرونکې
 وکړي. کار بدلولو د پاره کار استخدام کونکې دویزي لرونکې وي کولې شي ھر یو  کھ یو کس پس لھ تعلیمھ (آزاد) د کار

 پاره اړین نھ ده چې د کارځای یا استخدام کونکې بدل کړي.

 

 ویزي د پاره نور نظم اوترتیبونھ
ې لھ املھ اغیزمن شوي پوښتنۍ ښدغې پی پاره چې د د پھ ھکلھ ھغھ کسانو مونږ د اسالمی ټولنې غړي پیژنو چې د استوګنې امکاناتو

نظرالندې نیولې چې تصمیم نھ وروستھ پھ الزم وخت کې  پاره څھ تر تو برابرولو داد امکان اوس د نیوزیلند دولت پھ دغھ ھکلھ لري. 
پھ ھکلھ انتخابونو دوي د ویزي د  سره کار وکړي چې دوي سره د بھ اعالن شي. پھ عین وخت کې د نیوزیلند امیګریشن بھ خلکو

 مرستھ او پوھاوي وکړي.

 پھ نیوزیلند کې شتون لريزې پھ برخھ کې مشورت او مرستھ وی -غیر
. ېپھ نښھ کړ کې پھ نیوزیلندست چرچ پیښۍ نھ وروستھ ایپس د کرویب پاڼھ د مشورت اومرستۍ خدمتونھ  MFATد 

support/-and-help-attacks-terror-us/christchurch-https://www.mfat.govt.nz/en/about 
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 کلھ نا کلھ کیدونکې پوښتني
 د قربانیانو د کورنیو غړو څخھ پوښتني

 پوښتنھ: زه کولې شم کاغذ ډولھ فورم وړاندې کړم؟

انترنت تھ السرسې نلرې تاسي کولې شي خپل فورم د ویزې تھ دا ګړندی دي چې خپل غوښتنلیک آنالین ولیږې مګر کھ  مونږ الف:
. تاسي باید ھڅھ وکړي چې خپل غوښتنلیک پھ بشپړ ډول تسلیم کړیلھ لیارې  Visa Application Centre (VAC)غوښتنلک مرکز

 فرق نکوی چې آنالین غوښتنلیک لیږې یا فورم استوي.خانھ پوری کړی 

 خپل غوښتنلیک سره یې ولیږم؟ دپوښتنھ: څھ شي تھ زه اړتیا لرم چې 

خپل سفرمالې  چې تاسي څومره مالومات کولې شي د يد کولو اسناد ولري. ھمدا راز اړ سفر وړ د یاست چې د اعتبار تاسي اړ الف:
 تھ ولیږي. مونږ itineraryخپل د سفرکولو مھال ویش  لګښت اندازه او

  ورکړم؟باید آیا زه د غوښتنلیک فیس پوښتنھ: 

پھ  یی نھ قبلوي.فیس ورکولو نھ د کمپیوتر سیستم  د کھ تاسي غوښتنلیک آنالین ولیږي، تاسي باید فیس ورکړي پھ دې چې بغیر الف:
 پھ ھکلھ غوښتنھ وکړي. سره اړیکھ ونیسي او بیرتھ فیس اخستلو ھر حال، تاسي مونږ

 پوښتنھ: کھ زه کریدت کارد ونلرم څھ بھ وشي (چې فیس ورکړم)؟

غوښتنھ وکړي. بلھ الر، تاسي کولې د ھغو څخھ یا کوم کسان چې کریدت کارد ولري  تاسي کولې شي د کورنۍ غړي/ ملګري الف:
 تھ ورکړي. VACشي الس پھ الس فورم خپل نږدې 

 فیس ورکړم؟ VACپوښنھ: آیا زه باید د 

 فیس ورکړي. VACکورنۍ غړي اړ نھ دي چې الف: 

 ویزه ترالسھ شي؟ پوښتنھ: څومره وخت نیسي چې عاجل

پھ یقین  فعال دې ترڅو 24/7ھفتھ کې اوه ورځي څلورویشت ساعتھ  INZنھ شو کولې چې الزم وخت ورتھ وټاکو مګر  مونږ الف:
 کړي.وسره د ویزو غوښتنلیکونھ تر امکان حد پوري ګړندې اجرات 

 دي چمتوکړم؟ پاره اړین پوښتنھ: کھ زه ونھ شم کولې ټول ھغھ مالومات چې زما د غوښتنلیک د

کوي پوھیږو. لطفأ ھغھ کوم مالومات چې  فشارحالت الندي کوم چې تاسي سفر اړتیا پھ عجلھ سره او ولوکرسف دستاسی مونږ  الف:
 کړي. چمتو تصمیم نیسو ھغې پھ اساس مونږ د تاسي کولې شي او

 کړم؟  مالومات چمتو يکولې مالتړنشم  لې شي ورکړي کھ زه ووکو INZپوښتنھ: آیا دلتھ څھ ځانګړي مالحظات شتھ چې 

تاسي  ې. لطفأ ھغھ کوم مالومات چویږکوي پوھ تاسي سفر ېفشارحالت الندي کوم چ پھ عجلھ سره او ایتړا کولو سفر د ږمون الف:
  .يړک چمتو سوین میتصم ږپھ اساس مون ېھغ د شي او ېکول

  



 م؟ویزی د پاره غوښتنھ وکړپوښتنھ: زه د مالې امکاناتو سند نلرم. کیدای شي بیا ھم 

 نشتھ والې کورنیو د مالې امکاناتو .ویږکوي پوھ تاسي سفر ېفشارحالت الندي کوم چ پھ عجلھ سره او ایتړا سفرکولو د ږمون الف:
غوښتنلیک آنالین واستوي او پھ  visitor visaکوم خڼډ نھ راولې. لطفأ خپلھ سیاحتې ویزي کی  ویزي پھ نھ الستھ راوړلو غړوتھ د

 کړي. ھره اندازه مالومات چې کولې شي چمتو

 تھ ولیږم؟ VACیم چې خپل پاسپورت  پوښتنھ: زه مجبور

دا  . مونږکی ولیژیوخت محدودیت  حاالت او د پھ دی VACخپل اصلی پاسپورت  څو بھ سخت وي تر پوھیږو چې دا الف: مونږ
تھ  ایمیل کې چې مونږخپل پھ  دا غوښتنھکړي. تاسي کولې شي د لزوماتو معافیدوغوښتنھ وکړي. کې معاف  ځیني حاالتوغوښتنھ پھ 

 .نیسوونظرکې دا پھ  بھ  مونږ اوذکر کړی یې لیږي 

 پوښتنھ: کھ زه خپل پاسپورت ونھ شم درکړي زه خپلھ ویزه څنګھ اخستالی شم؟

کوم چې بھ ستاسي آنالین حساب کې داخل شي. تاسي کولې شي دغھ ویزه  درکړو (eVisa)مونږ کولې شو الکترونیک ویزه  الف:
eVisa کلھ چې سفرکوي ځان سره یې یوسي. چاپ یا پرنټ کړي او 

 یم چې د بیرتھ تګ تکت ولرم؟ پوښتنھ: زه مجبور

 پالن ووایاست (کلھ موخپل سفر  تھ د بیرتھ تګ تکت برابرکړي مګر لطفأ مونږ مرحلھ کې تاسي اړنھ یاست چې مونږتھ دپدی  الف:
 قصد ده چې سفر وکړي، څومره موده قصد لري چې پاتې شي، اوداسي نور) کلھ چې غوښتنلیک درج کوي.

 نږدې پھ ختمیدو دې؟ پوښتنھ: څھ بھ وشي کھ زه پاسپورت ونلرم یا زما پاسپورت وخت ختم شوي وي، یا وخت یې ډیر

. کھ تاسي پاسپورت نلري، یا ستاسي شتھ پاسورت مخ پھ وکړای شی ند تھ سفروړ سند ولري چې نیوزیل تاسي باید د اعتبار الف:
 سره اړیکھ ونیسي. تاسي کولې شي خپل سفارت/ قونسلګرې سره چې پھ نیوزیلند اداریپاسپورت ورکولو  ختمیدو دي، لطفأ خپل د

 وکړي.ممکن درسره مرستھ  څو تاسي تھ مشوره درکړي او دي اړیکھ ونیسي تر اعتبار وړ کې د

 

 پھ ټولنھ کې دنوروغړو پوښتني

لرم. کولې شم خپل  خپل سالمتیا پھ خاطر ډارد ورکړي مګر  يدخپل کورنۍ ھیڅ څوک د السھ نھ  دکی دغھ جومات  پھپوښتنھ: ما 
 زما سره مرستھ وکړي؟ راشي اوتھ د کورنۍ غړي بھرنھ وغواړم چې دلتھ نیوزیلند 

کولې شي چې خپل تاسي . ديپاره  د کورنۍ د سیستا او سی تاسوخت  فشار خفګان اوپوھیږو چې دغھ وخت ډیرد  مونږ الف:
پاره آنالین غوښتنھ  د شي، لطفأ ھغوي تھ ووایې چې ویزي تر السھ کولو سره مالتړ سیتاسکورنې غړي بھرنھ دلتھ وغواړي چې 

 ورکړي.

شم ویزه واخلم؟ دې تھ بھ لې وکقرباني شوي کس ملګري اوسم. زه  پوښتنھ: څنګھ بھ شي کھ چیري پھ دغھ ډلھ ایز وژنھ کې زه د 
 شي؟ل مخکٻتوب یا تقدم ورکړد 

. لطفأ د سیاحتې ویزي وو ضراتوب حق ھغھ کورنیوغړو تھ ورکول کیږي چې پھ جومات کې حیپھ اوسنۍ حالت کې د لمړ الف:
ورکړو توب حق یګورو او پھ زړه سواند سره د لمړوسره غور پھ بھ مونږ غوښتنلیکونو دغھ پھ  غوښتنلیک آنالین توګھ ولیږي او

 .چیرتھ چھ مونژ کولی شو

 



 یم، زه کولې شم ویزه واخلم؟ مشرپوښتنھ: زه یو مذھبي 

مقصد پھ اړه غوښتنھ وکړي. پھ ھغھ حالت کې بھ ویزه ترالسھ شي چې د امیګریشن  خپل سفرد پاره د تاسي کولې شي ویزې د الف:
 شي.ټول قوانین تطبیق 

. وباساوسھ د ھغھ د نتیجې د پاره انتظار  پاره غوښتنلیک ورکړي او تر څھ موده مخکې ویزې د پوښتنھ: زما ھمسر/ ماشوم یو
دغي ویزې اجرات پھ چټکې ترسره شي  امکان لري چې د اکې شوي اوس د Christchurchست چرچ ایپیښھ پھ کر دغھاوس چې 

 لرم؟ ځان د امنیت ډار پھ دې چې زه د

 خپل د تھ د لطفأ مونږ .وه ضراح ېپھ جومات ک ېچ يږتھ ورکول کی وړوغیتوب حق ھغھ کورنیړد لم ېحالت ک ۍپھ اوسن لف:ا
سواند  هړاو پھ ز وروګوغور سره پھ  ږمون و بھکونیتنلښغودغھ پھ  اوغوښتنلیک جزئیاتو پھ ھکلھ مالومات راکړي  کورنیو غړو د

 .مونژ کولی شو کړو چیرتھ چھور حق توبیړلم د بھسره 

 

 


