آموزش
دروس انگليسی
شما ميتوانيد برای کالسهای آموزشی زبان انگلیسی درخواست بدهید.
سازمانهای زيادی وجود دارند که دوره های تعليمی زبان انگليسی برگزار
ميکنند .مانند :دانشگاه تکنولوژی اکلند ( ،)AUTدبيرستانها ،معلمين خانگی و
مراکز آموزشی محلی .ممکن است الزم باشد برای استفاده از اين کالسها شهريه
پرداخت کنيد.
پروندە پناهندگی و حمايت برای
مهم است بدانيد که اگر در حين رسيدگی به
ٔ
شما ويزای کار صادر شود شما فقط اجازه داريد که به کالسهای زبان انگليسی
برويد و نمی توانید در کالسهای ديگری ثبت نام کنيد.
برای کسب اطالعات بیشتر به  English Language Partnersمراجعه کنید
http://englishlanguage.org.nz/
مدارس ابتدايی و متوسطه
در نيوزيلند تمام کودکان و نوجوانان بين  6تا  16سال باید به مدرسه بروند .به
کودکان پناهنده معموال ويزای تحصيلی داده ميشود.

بهداشت و درمان
نيوزيلند سيستم درمانی عمومی دارد که خدمات درمانی را به صورت یارانه ای
ارائه می کند .پناهندگان واجد شرايط استفاده از اين خدمات ميباشند.
هزينۀ ويزيت پزشکان معموال با سن ،محل و شرايط شخصی تغییر می کند.
ويزيت پزشکان برای کودکان زير  6سال رایگان می باشد.
جهت دريافت خدمات پزشکی يارانه ای شما بايد نامۀ  RSBکه تاييد کننده
درخواست پناهندگی شماست را با خود به کلينيک و يا بيمارستان ببريد.
بيمارستانها و مراکز خدمات درمانی عمومی ميتوانند مترجم نیز در اختیار شما
قرار دهند.
خدمات درمانی اروژانس
شمارە  111تماس بگیرید تا برای شما آمبوالنس
در هنگام وضعيت اضطراری با
ٔ
فرستاده شود .شما همچنين ميتوانيد مستقيما به نزديکترين بيمارستان
مراجعه کنيد.
ارزيابی سالمت عمومی
به شما قويا توصيه ميگردد که از خدمات ارزيابی سالمت عمومی که به
شمارە تلفن
صورت رايگان ارائه ميشود استفاده نماييد .برای گرفتن وقت با
ٔ
مرکزی که در زير آمده تماس بگيريد .مترجم برای شما گرفته خواهد شد.

کرایست چرچ
بهداشت عمومی
تلفن03 364 1777 :
به شما توصيه ميگردد که از خدمات رايگان ارزيابی سالمت عمومی استفاده
ادارە مهاجرت
کنيد ،ولی متوجه باشيد که اين ارزيابی با معاينۀ پزشکی
ٔ
تفاوت دارد.

مراکز پشتيبانی
مراکز متعددی وجود دارند که خدمات پشتيبانی برای پناهندگان
ارائه ميکنند.
شورای پناهندگان نيوزيلند
يک سازمان ملی که خدمات مشاوره ،اطالعات ،و کمک به پناهندگان
ارائه ميکند.
وبسایتhttp://www.rc.org.nz/index.html :
خدمات حقوقی اجتماعی
ارائۀ خدمات اوليۀ حقوقی برای حل کردن مشکالت حقوقی.
وبسایتhttp://www.communitylaw.org.nz/ :
دفتر مشاور ٔە شهروندان
دادن اطالعات ،مشاوره و پشتيبانی به صورت رايگان.
وبسایتhttp://www.cab.org.nz/Pages/home.aspx :

خدمات برای
پناهندگان
کرایست چرچ  /جزیره جنوبی

اين بروشور حاوی اطالعات مربوط به خدمات
و پشتیبانی در دسترس برای کسانی که متقاضی
وضعيت پناهندگی و يا حمايت در نيوزيلند هستند
(متقاضيان پناهندگی) ميباشد.

تأیید وضعیت شما در نیوزیلند

آدرس مسکونی

وبسایتها

ادارە مهاجرت ( )RSBنامه ای دریافت خواهيد کرد که
شما از شعبۀ پناهندگی
ٔ
نشان ميدهد شما یک تقاضای پناهندگی در نيوزیلند تسليم کرده اید.

اکثر ادارات دولتی و خدماتی (مانند بانکها ،شرکتهای برق و تلفن) به مدرک
نشان دهنده آدرس شما احتیاج دارند .این مدرک ميتواند يک نامۀ رسمی به آدرس
شما باشد  -مثال نامۀ  RSBبه شما برای تاييد اينکه شما درخواست پناهندگی
کرده ايد .اگر نامه رسمی با آدرس صحيح خود نداريد ،ميتوانيد از RSB
درخواست يک نامه کنيد.

اکثر کارها در اينترنت تبليغ ميشوند و تعدادی وبسايت مفيد وجود دارند که
میتوانید در آنها به دنبال کار بر اساس منطقه ،نوع کار ،و مهارتها و تحصيالت
خود بگردید .دو عدد از وبسايتهای معروف:
www.seek.co.nz
www.trademejobs.co.nz

مسکن

روزنامه

اگر به مسکن احتياج داريد ،بسياری از روزنامه های محلی برای منازل اجاره ای
تبليغ ميکنند (هم برای منازل مجزا و هم برای يک اتاق در یک منزل اشتراکی).
 )www.trademe.co.nz) Trademeنيز آگهی های منازل اجاره ای را منتشر
میکند .سوپر مارکت ،کتابخانه و يا مرکز اجتماعی محلی شما هم ممکن است
تابلوی اعالنات برای تبليغ اتاق يا منازل داشته باشند .بنگاههای معامالت ملکی و
مراکز امالک استيجاری نيز ميتوانند به شما برای پيدا کردن مسکن کمک کنند .ولی
آنها برای اين خدمات از شما پول طلب ميکنند .اگر برای پيدا کردن مسکن با مشکل
مواجه هستيد با سازمان تامين اجتماعی تماس بگيريد:
www.workandincome.govt.nz

کارها در روزنامه ها معموال تحت عنوان ”( “Situation Vacantپستهای
خالی) در بخش آگهی های روزنامه ها چاپ ميشوند.
مانندwww.press.co.nz – The Press :

بسيار مهم است که شما این نامه را نگهدارید و هنگام رفتن به نهادهای
مختلف دولتی ،درمانی و آموزشی آن را با خود ببرید.
اگر الزم باشد  RSBميتواند وضعيت شما را به عنوان متقاضی پناهندگی با
آژانسهای دولتی نوشته شده در این بروشور تایيد کند .آژانسها ميتوانند با
شمار ٔە تلفن  (09) 914 5999یا ایمیل RSB@mbie.govt.nz :با RSB
تماس بگیرند.

خدمات ترجمه شفاهی
خط تلفنی ترجمه (لنگويج الين)
خط تلفنی ترجمه يک سرويس ترجمۀ تلفنی است که از ساعت  9صبح الی
 6بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه و ساعت  9صبح الی  2بعد از ظهر
روزهای شنبه فعاليت ميکند .شما می توانید از این سرویس برای صحبت
ادارە ماليات ،سازمان امور
ادارە مهاجرت،
کردن با آژانسهای دولتی شامل
ٔ
ٔ
داخله ،خدمات تحصيلی ،تامين اجتماعی ،خدمات شغلی ،و پلیس استفاده
کنید .برای استفاده از اين سرويس به آژانس مربوطه تلفن بزنيد و سرویس
“لنگويج الين” را به همراه زبان مربوطه بخواهيد .برای اطالعات بیشتر و
ليست کامل سازمانهای مشترک به وبسايت:
 www.languageline.govt.nzبروید یا با تلفن
 0800 656 656تماس بگیرید.

مدارک هویت
برای دسترسی به خدمات شما ممکن است به مدارک احراز هويت ( )IDاحتياج
داشته باشید .معموال يک پاسپورت برای احراز هويت شما برای اکثر سازمانها
کفایت می کند.
گواهی هویت
اگر پاسپورت نداريد شما ميتوانيد از يک شعبه اداره مهاجرت ( )INZیک
گواهی هويت ( )COIبگيريد COI .مدرکی است که توسط  INZصادر
می شود و دارای عکس و اطالعات شخصی شما مانند اسم و تاريخ تولد است.
 INZميتواند ويزا را در يک  COIصادر کند .بقيۀ سازمانها مانند بانکها و تامين
اجتماعی نیز  COIرا به عنوان گواهی هويت ميپذيرند.
برای درخواست  COIاز نزديکترين شعبۀ  INZوقت مالقات بگيريد .ميتوانيد
ليست شعبات  INZرا در وبسايت اين سازمان پيدا کنيد:
www.immigration.govt.nz

بانک
شما بايد برای امور مالياتی و دريافت حقوق خود باید یک حساب بانکی داشته
باشيد .اکثر بانکها برای باز کردن حساب به موارد زير احتياج دارند:
› دو مدرک شناسايی :مانند پاسپورت و گواهينامۀ رانندگی و يا شناسنامه
ادارە دولتی و یا شرکت
› مدرک نشان دهند ٔە آدرس :مانند يک نامه از طرف
ٔ
خدماتی (مثال شرکت برق).

جهت باز کردن حساب به بانک محله خود یا بانک نزدیک محل کارتان
مراجعه کنید.

ادار ٔە ماليات
برای اينکه در نيوزيلند کار کنيد يا از سازمان تامين اجتماعی کمک دريافت کنيد،
ادارە ماليات ( )IRداشته باشيد.
شمارە مالياتی از
شما بايد يک
ٔ
ٔ
شمارە  IRشما بايد فرم  IR595را پرکنيد .برای گرفتن یک کپی از
برای دريافت
ٔ
اين فرم با شماره تلفن  0800 257 773تماس بگیرید و یا از وبسایت
 www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbersآنرا دانلود کنید .فرم  IR595را
به همراه پاسپورت و مدرک آدرس خود به نزدیکترین دفتر  IRببرید .مدارک شما
شمارە  IRصادر خواهد کرد.
استعالم شده و  IRDبرای شما
ٔ

آژانسهای دولتی
مشاورە کاریابی برای پیدا
خدمات اشتغال و تامين اجتماعی ميتوانند به شما
ٔ
کردن کار مانند کارگاهها ،فرصتهای تعليمی ،ليست فرصتهای شغلی ،مهارتهای
جستجوی کار و مهارتهای مورد نياز برای نوشتن يک رزومه ( )CVرا بدهند .از
وبسایت آنها دیدن کنید:
خدمات اشتغالwww.careers.govt.nz :
تأمین اجتماعیwww.workandincome.govt.nz :

حمایت مالی
اگر شما يک ويزای معتبر و رایج داشته باشيد ممکن است که واجد شرايط
پروندە پناهندگی
دريافت کمک اضطراری از تامين اجتماعی تا زمانی که به
ٔ
شما رسيدگی ميشود باشيد.
شما بايد با تامين اجتماعی ( )Work and Incomeبرای يک قرار مالقات با
يکی از مسؤلين پرونده در يکی از شعبات نزديک به خودتان تماس بگيريد.
برای اطالعات بيشتر به دفتر تامين اجتماعی محلی خود مراجعه کنيد و يا با
شماره تلفن  0800 559 009تماس بگيريد و يا به وبسايت:
 www.workandincome.govt.nzبروید .اگر شما نميتوانيد انگليسی
صحبت کنيد تامين اجتماعی به شما اطالعات را به زبانهای ديگر نيز ميدهد:
› چینی – 0800 661 001
› چینی هنگ کنگ – 0800 664 004
› هندی – 0800 993 003

› فارسی – 0800 996 006
› عربی – 0800 668 008

وبسایتwww.ird.govt.nz :
تلفن0800 377 774 :

› خمر – 0800 994 004

اشتغال

› پنجابی – 0800 995 005

اگر در حين رسيدگی به وضعيت پناهندگی و حمايتتان برای شما ویزای کار صادر
شده باشد شما ميتوانيد در نيوزيلند کار کنيد.
منابع مختلفی مانند روزنامه ها و اينترنت برای پيدا کردن کار وجود دارد.

› سومالیایی – 0800 997 007
› ویتنامی – 0800 665 005

