
 

 
 

 معلومات خاصة بالالجئین 
 

االستقرار في نیوزیلندا)، و تحتوي ھذه الوثیقة معلومات عن الوكاالت و الخدمات – الالجئینتدعم فلم الفیدیو (وثیقة ان ھذه ال
 أدناه:فیلم والذي تستطیع مشاھدتھ المذكورة في ال

 
www.youtube.com/watch?v=wuxqfnD-WsA 

 التعریفات

 طلب أو استئناف على طلب الحصول على صفة اللجوء أو الحمایة في نیوزیلندا طلب اللجوء

أو الحمایة والذي لم یتم التقریر في طلبھ أو الشخص الذي قام بتقدیم الطلب للحصول على صفة اللجوء  مقدم الطلب
 استئنافھ بعد

مكتب ھو مقدم طلب اللجوء والذي یتم االعتراف بھ كالجئ أو شخص محمي في نیوزیلندا من قبل  الالجئ
 أو محكمة الھجرة والحمایة.صفة اللجوء 

 

نوع عتمد على یقد  حقك في ھذه الخدماتزیلندا. ت العامة في نیوالحصول على الدعم و مجموعة واسعة من الخدما الجئینیحق لل
 التي تحملھا. تأشیرةال

 المترجمین

ویج الین) أو خط الترجمة ھي النغقد تود استخدام مترجم في األمور المھمة ، كزیارة الطبیب أو زیارة دائرة حكومیة. ان خدمة (
خدمة مجانیة للترجمة عبر الھاتف والتي یحق لك استخدامھا. وكي تستخدم احد مترجمي ھذه الخدمة، قم بزیارة، أو االتصال 

 ).Language Line – الینبالدائرة الحكومیة التي تود التحدث معھا واطلب (النكویج 
ethniccommunities.govt.nz/story/how-language-line-works 

languageline.govt.nz 

 العامة –الحصول على المساعدة 
التي الرسالة الُمصدقة  تقدملى ھذه الخدمات قد تحتاج ان وللوصول إ خاصة ،ھلین للحصول على خدمات دعم مؤ الالجئینأن 

بعض  عتراف بك كالجئ أو شخص محمي. انأو من محكمة الھجرة والحمایة والتي تؤكد اال وصلتَك من دائرة الھجرة النیوزیلندیة
المنظمات األخرى تقوم بنفسھا اتفاقات مع دائرة الھجرة النیوزیلندیة للتحقق من وضعك القانوني كالجئ ، وبعض لدیھا الوكاالت 

 و قد یطلبون موافقتك للقیام بھذا االتصال: ، وضعكباالتصال بمكتب صفة اللجوء للتحقق من 

 236 928 09مكتب صفة اللجوء: 
RSB@mbie.govt.nz   

  immigration.govt.nz/audiences/supporting-refugees-and-asylum-seekers/asylum-seekers  

 تعریفیةالھویة ال
اذا ولكن من األرجح ان تحتاج إلى ھویة تعریفیة. عادة ما یكون الجواز كافي إلثبات ھویتك، ، كثیر من الخدمات  كي تحصل على

 ) :COI) (یةالحصول على (ھویة تعریف لم تكن تملك جواز فعلیك

http://www.youtube.com/watch?v=wuxqfnD-WsA
https://ethniccommunities.govt.nz/story/how-language-line-works
http://www.languageline.govt.nz/
mailto:RSB@mbie.govt.nz
https://www.immigration.govt.nz/audiences/supporting-refugees-and-asylum-seekers/asylum-seekers
https://www.immigration.govt.nz/audiences/supporting-refugees-and-asylum-seekers/asylum-seekers


 

 

document-travel-refugee-or-identity-of-passport/certificate-a-for-apply-or-renew-to-need-you-passports.govt.nz/what 
 

و تعیش في  طن نیوزیلنديلك، اذا لم تكن موا یة") إصدار ھویة تعریف DIA(" الداخلیة الشؤون دائرة بامكان - یةتعریفال ھویةال
 نیوزیلندا، وال تستطیع الحصول على جواز من البلد الذي تحمل جنسیتِھ. ان ھویة التعریف تكون نافذة المفعول لمدة أقصاھا سنتین.

و قد تم نیوزلندي ، اذا لم تكن مواطن  ،السفربامكان دائرة الشؤون الداخلیة إصدار ھذه الوثیقة لك لتتمكن من  - وثیقة سفر الجئ
 االعتراف بك كالجئ. ان وثیقة سفر الالجئ تكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات.

ذھا محدودة ا، استعماالتھا وصالحیة نف فیزا) ھي مجرد لتثبیت الINZان ھویة التعریف الصادرة من دائرة الھجرة النیوزیلندیة (
 خارج نطاق متطلبات الھجرة.

 اإلقامة الدائمیة

ولذلك فان التقدیم علیھا ، العیش في نیوزیلندا مدى الحیاة  حق كاإلقامة تمنح ھذهاالقامة الدائمیة ، و  لىیحق لك كالجي التقدیم ع
 باسرع وقت ممكن امٌر مھم جدا. لكي تقدم على االقامة الدائمیة علیك بملئ استمارة التقدیم على االقامة:

immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1000.pdf 

" ،   ProtectionRefugee and" وأكتب "other، ضع العالمة امام فئة " علیھاعندما ُتسأل في االستمارة عن الفئة التي ترید ان ُتقدم 
 . قم بإرسال االستمارة بعد اكمالھا إلى:"والحمایةاللجوء "

Immigration New Zealand  
P O Box 76895  

Manukau City 2241  
Auckland 

 
تقوم دائرة الھجرة النیوزیلندیة بإلغاء الرسوم على طلبات اإلقامة المقدمة من الالجئین ، ولكن علیك ان تدفع أي رسوم طبیة متعلقة 

المعتمدین علیك ، والذین یعیشون خارج نیوزیلندا،  كالزوج/الزوجة وأطفال  الطلبفي استمارة  شملان تبتقدیم الطلب. یجب علیك 
 كي ُیسمح لھم بالسفر والعیش في نیوزیلندا.

 تأشیرة العمل

قد تستحق الحصول على تأشیرة عمل، ھذه  یةتظارك الحصول على اإلقامة الدائموأثناء ان، بعد ان یتم االعتراف بك كالجئ 
استمارة طلب  بملئعلى تأشیرة العمل علیك القیام  العتماد على نفسك مادیا. كي ُتقدموا في نیوزیلندا الحق في العمل كتعطیالتأشیرة 

 التقدیم على تأشیرة عمل:
immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1015.pdf   

" والذي یعني ان مقدم الطلب الجئ  Refugee or protection status claimantلصفحة الثالثة من االستمارة ضع العالمة امام "على ا
 . قم بإرسال استمارة تقدیم الطلب بعد اكمالھا إلى:شخص محمي ، لیس ھناك أي رسوم للتقدیم على تأشیرة العمل و

 
Immigration New Zealand  

P O Box 76895  
Manukau City 2241  

Auckland  

 كفالة العائلة
زوجة واالطفال المعتمدون علیك) للعیش بشكل دائم في نیوزیلندا، قم ال(غیر الزوج/ قد یحق لك كفالة أفراد آخرون من عائلتك

 معلومات.بزیارة صفحة (فئة الدعم العائلي للالجئ) على موقعنا اإللكتروني للحصول على المزید من ال
immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/refugee-family-support-resident-visa 

https://www.passports.govt.nz/what-you-need-to-renew-or-apply-for-a-passport/certificate-of-identity-or-refugee-travel-document/
https://www.passports.govt.nz/what-you-need-to-renew-or-apply-for-a-passport/certificate-of-identity-or-refugee-travel-document/
https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1000.pdf
https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1015.pdf
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/refugee-family-support-resident-visa


 

 

 راتلالستفساالھاتفي مركز دائرة الھجرة النیوزیلندیة 

الھاتفي للحصول على المساعدة في مجال التأشیرات و غیرھا من أمور الھجرة اتصل بمركز دائرة الھجرة النیوزیلندیة 
  55 88 55 050على الرقم : لالستفسارات 

immigration.govt.nz/contact 

 إیجاد العمل

)  Trademeتقوم الكثیر من المواقع المتخصصة على اإلنترنت مثل (وعمل.  عن فاكد سترغب بالبحث عملاذا ما تم منحك تأشیرة 
)  Careers New Zealandكما وتجد على موقع ( فیھ بالبحث. تبدءوھي مكان جید ، الكثیر من فرص العمل بادراج )  Seekو (

 بالخطوات عن كیفیة إیجاد العمل. مفصًال  دلیًال 
trademe.co.nz/jobs  

seek.co.nz  

careers.govt.nz/job-hunting/new-to-new-zealand/a-step-by-step-guide-to-finding-a-job-in-nz 

 خاص باسم (الطرق إلى العمل) لمساعدة الالجئین على إیجاد عمل: النیوزیلندیة تقدم برنامج حمران منظمة الصلیب األ
redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-employment   

www.youtube.com/watch?v=wuxqfnD-WsA 

 الرقم الضریبي و الحساب المصرفي

اذا كنت ترید العمل في نیوزیلندا أو كنت ترید استالم الراتب االسبوعي الحكومي من دائرة العمل و الدخل فانك ستحتاج إلى رقم 
 في المصرف. معظم المصارف ستطلب منك: نیوزیلنديصل على ھذا الرقم علیك أوًال القیام بفتح حساب ضریبي. و لكي تح

 السوق، أو شھادة المیالد. رخصةذلك ھي جواز السفر، وثیقتین تعریفیتین ، و أمثلة على  •
ھي رسالة من دائرة حكومیة أو رسالة من شركة مقدمة للخدمة (مثل فاتورة  على ذلك إثبات عنوان السكن ، و امثلة •

 الكھرباء أو الماء).

 على الرقم الضریبي من دائرة العمل والدخل. یمفي المصرف تستطیع ان تقوم بالتقدوبعد قیامك بفتح حساب نیوزیلندي 
 

govt.nz/browse/tax-benefits-and-finance/ird-numbers/get-an-ird-number 

 و غیرھا من المساعدات المادي مساعدات الدخل

المعلومات اتصل اذا كنت ال تستطیع ان تدعم نفسك مادًیا قد یحق لك استالم الدعم المادي من وزارة الشؤون االجتماعیة. للمزید من 
 بمكتب دائرة العمل و الدخل في منطقتك.

workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre 

workandincome.govt.nz/map/income-support/main-benefits/emergency-benefit/refugee-or-protection-claimant-01 

 حقوق العاملین
و یجب ان ، كما یحق لكل شخص عامل ان یستلم عقًدا خطًیا التفاقیة العمل ان لكل شخص یعمل في نیوزیلندا حقوًقا قانونیة. فمثال 

. تستطیع ان تعرف المزید عن حقوق العاملین في نیوزیلندا من الموقع األلكتروني على االقل لألجورالحد األدنى  ُیدفع لھ
)Employment New Zealand -  نیوزیلندا).العمل في 

employment.govt.nz/ minimum-rights-of-employees 

http://www.immigration.govt.nz/
https://www.trademe.co.nz/jobs
https://www.seek.co.nz/
https://www.careers.govt.nz/job-hunting/new-to-new-zealand/a-step-by-step-guide-to-finding-a-job-in-nz/
https://www.redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-employment/
http://www.youtube.com/watch?v=wuxqfnD-WsA
http://www.govt.nz/browse/tax-benefits-and-finance/ird-numbers/get-an-ird-number
https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre/
https://www.workandincome.govt.nz/map/income-support/main-benefits/emergency-benefit/refugee-or-protection-claimant-01.html
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/rights-and-responsibilities/minimum-rights-of-employees/


 

 

 السكن

ُعب . واذا صَ ) Trademeقق و حتى غرف فردیة لالیجار على موقع (اذا كنت بحاجة إلى إیجاد سكن باستطاعتك ان تجد بیوًتا و ش
تكون مؤھًال الستالم الدعم المادي في ھذا للمجال أو غیره من أشكال المساعدة. للمزید من  فمن الممكن انعلیك إیجاد السكن 

 المعلومات اتصل بمكتب دائرة العمل و الدخل في منطقتك.
trademe.co.nz/property  

workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre 

hnzc.co.nz   

 التعلیم

إلى المدرسة. تستطیع ان تجد الذھاب ملزمین في نیوزیلندا بأن كل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سن السادسة و السادسة عشر 
 ). Education Countsالمدارس القریبة منك على موقع (

educationcounts.govt.nz/find-school 

education.govt.nz/school/student-support/refugee-background-students 

 الصحة
اال انھا لیست مجانیة تماًما. ان مقدمي  ، الطبیةندا بنظام صحي حكومي والذي یساعد على تقلیل تكالیف الخدمات تتمتع نیوزیل

تأخذ معك رسالة دائرة الھجرة  انفادة من ھذه الخدمات ، و لكن علیك طلبات اللجوء و الالجئین المعترف بھم لھم حق االست
 جوء ولم یتم التقریر في طلبك بعد.للا لطلبالجئ معترف بھ رسمیا في نیوزیلندا أو انك ُمقدم  االنیوزیلندیة التي تؤكد بانك ام

قین نظام الصحة الحكومي و خدمات المعال كوجد على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة النیوزیلندیة معلومات عن كیفیة استحقاقیو
 ي نیوزیلندا.و مقدمي طلب اللجوء ف المحامیین ،لالجئین ، واألشخاص 

health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/guide-eligibility-publicly-funded-
health-services/refugees-and-protected-persons 

وي على أسماء األطباء (االطباء العامون توالذي یح، عن خدمات الصحة  اتجد في ھذه الُحزمة منشورً سفاذا كنت تعیش في اوكالند 
جئین و مقدمي طلبات اللجوء. علیك ان ُتسجل مع عیادة طبیب عام إلى الاللرسوم في العائلة) والذین یقدمون تخفیضات أو أطباء ا

 قریبة من مكان سكن.

 واطلب اإلسعاف. 111اذا حدث طارئ واحتجَت إلى العنایة الطبیة الفوریة اتصل بالرقم 

نیوزیلندا  - New Zealand Nowموقع (ي الحكومي النیوزیلندي اذھب إلى إلى النظام الصح السبیلالمعلومات عن كیفیة للمزید من 
 :)االن

newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/healthcare/healthcare-services 

 اللغة اإلنكلیزیة
باستطاعتك إیجاد المراكز التي ُتقدم ھذه الدورات واإلنكلیزیة اذا كنت بحاجة إلى ذلك. اللغة دورات تعلم  فيباستطاعتك ان تسجل 

 :)االننیوزیلندا  -New Zealand Nowعلى موقع (
newzealandnow.govt.nz/live-in-new-zealand/english-language/find-an-english-language-class 

 :)اإلنكلیزیةاء تعلیم اللغة شرك –English Language Partnersأو قُم بزیارة موقع (
englishlanguage.org.nz 

https://www.trademe.co.nz/property
https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre/
https://www.hnzc.co.nz/
https://www.educationcounts.govt.nz/find-school
http://www.education.govt.nz/school/student-support/refugee-background-students/
http://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/guide-eligibility-publicly-funded-health-services/refugees-and-protected-persons
http://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/guide-eligibility-publicly-funded-health-services/refugees-and-protected-persons
https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/healthcare/healthcare-services
https://www.newzealandnow.govt.nz/live-in-new-zealand/english-language/find-an-english-language-class
http://www.englishlanguage.org.nz/


 

 

 قیادة المركبات

تراخیص السوق ، أو تسجیل السائقین ، أو أحزمة االمان ، أو تسجیل المركبات ، أو  تخص التي المعلومات على الحصول اجل من
 )NZ Transport Agencyلالستخدام على الطرق ، علیك االتصال بدائرة النقل النیوزیلندیة (تراخیص أھلیة المركبات 

 nzta.govt.nz اإللكتروني :الموقع 

  09 88 10 0800بالرقم:  اتصل المركبات ترخیص تخص تسجیل و التي المعلومات على للحصول
  22 24 82 0800  المعلومات التي تخص تراخیص قیادة المركبات اتصل بالرقم :للحصول على 

 
  الجئینبرنامج قیادة المركبات لل

 
) Open Road –) فیمكن ان تكون مؤھل للمشاركة ببرنامج (الشارع المفتوح Learner–اذا كنت الجئ تملك رخصة (الُمتدرب 

 التدریبي، كي تشترك بھذا البرنامج علیك ان:
 تتحدث اإلنكلیزیة بشكل مقبول •
 ) ، نافذة المفعول.Learnerتمتلك رخصة المتدرب النیوزیلندیة  ( •
 أسبوع. 16و  12) ساعات في األسبوع لمدة تتراوح بین 3-2ُتفرغ نفسك للبرنامج ( •

 
 :)Open Road –لمزید من المعلومات عن ھذا البرنامج في منطقتك اتصل بمنسقي برنامج  (الشارع المفتوح 

 rdtauckland@redcross.org.nzاالیمیل:  -  027058105126أو   9042 262 09رقم االتصال:  –اوكالند 
 poe.zaw@redcross.org.nzاالیمیل:  – 02108420780أو   8512 356 06رقم االتصال:  –نورث  بالمستون
  rdtnelson@redcross.org.nzاالیمیل:  – 8550 255 021رقم االتصال:  –نیلسون 

  rdtdunedin@redcross.org.nz  االیمیل: – 4743 576 027أو  – 1527 477 03رقم االتصال:  –دن انید
 

immigration.govt.nz/drivingmentor 

 ي نیوزیلندافخدمات دعم االستقرار 
 الحكومة

معلومات عن الحیاة في نیوزیلندا. یتضمن ھذا الموقع ال) ھو موقع إلكتروني یحتوي New Zealand Now –ان موقع (نیوزیلندا االن 
حول إیجاد العمل ، وحقوق العاملین ، والتكیف للعیش في بلد جدید ، ومعلومات عن النقود و المصدرمعلومات كثیرة مفیدة وموثوقة 

اإلنكلیزیة و غیرھا. كما و یحتوي الموقع على فھرس یساعدك  اللغة وتعلم، والترفیھ  التعلیم ،والرعایة الصحیة ، والضرائب ، 
  على إیجاد المعلومات المحلیة في منطقتك.

newzealandnow.govt.nz 

 منظمات مھمة 
 الخدمات وتساعدھم في االستقرار في نیوزیلندا.ھناك العدید من المنظمات التي تدعم الالجئین ومقدمي طلب اللجوء للوصول إلى 

 المنظمات الوطنیة
 مكتب نصح المواطن

 تواصل المھاجرین): -  Migrants Connectان مكتب نصح المواطن یقدم النصح والمساعدة للمھاجرین من خالل خدمة  (
cab.org.nz/gethelp 

 ):Language Connect –خدمة ترجمة مجانیة من خالل خدمة ( التواصل من خالل اللغة  قدمی و كما
cab.org.nz/languageconnect 

 خدمة الدعم القانوني المجتمعي

http://www.nzta.govt.nz/
mailto:rdtauckland@redcross.org.nz
mailto:poe.zaw@redcross.org.nz
mailto:rdtnelson@redcross.org.nz
mailto:rdtdunedin@redcross.org.nz
http://www.immigration.govt.nz/drivingmentor
https://www.newzealandnow.govt.nz/
http://www.cab.org.nz/gethelp/New%20to%20NZ/Pages/home.aspx
http://www.cab.org.nz/languageconnect/Pages/home.aspx


 

 

 المجتمعي یوفر النصح القانوني األولي لحل المشاكل لألشخاص ذوي الموارد المحدودة.خدمة الدعم القانوني 
communitylaw.org.nz/free-legal-help/eligibility 

 منظمة الصلیب األحمر

 "العملإلى  طرقال"تقدم منظمة الصلیب األحمر النیوزیلندیة مجموعة من الخدمات الداعمة للالجئین ومن ضمنھا برنامج 
redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes 

redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-employment 

 اإلقلیمیةوالمنظمات  المجموعات
 اوكالند

 یوفر السكن و خدمات الدعم لطالبي اللجوء الموجودین في اوكالند. – أمانة دعم طالبي اللجوء

 aucklandrefugeecouncil.org الموقع:

 clientservices@asst.org.nz :االیمیل

 6067 828 (09) :االتصال رقم

 الدعم خدمات إلى تحویلك ھناك العاملین وبإمكان،  النصح، و المعلومات یوفر – اإلقلیمیة اوكالند منطقة في المھاجرین خدمات
 .المتوفرة األخرى

settlement.org.nz 

 .البدني العالج و النفسیةاالستشارات  تقدم منظمة وھي – ناجین كونھم الالجئین،  نیوزیلندا منظمة
rasnz.co.nz 

 یوفر النصح ، والمعلومات ، والمساعدة لالجئین و مقدمي طلبات اللجوء. – لالجئینل نیوزیلندا مجلس
rc.org.nz 

 ھاملتون –واكاتو 

یساعد ھذا المركز القادمین الجدد  –كاتو لموارد المھاجرین) یسابًقا باسم مركز وامركز اعادة التوطین في وایكاتو ( والذي كان ُیعرف 
 إلیجاد السبل من اجل استقرار ناجح في ھاملتون و منطقة الوایكاتو.

 scw.org.nz/contactالموقع اإللكتروني: 

 2192 853 07 :االتصال رقم

 info@scw.org.nz االیمیل:
 46G Boundary Road, Hamiltonالعنوان : 

 ولنغتون

  .والدعم یساعد الناس القادمین من خلفیة اللجوء من خالل التنمیة المجتمعیة والتأیید –منتدى صانعي التغییر للالجئین 
crf.org.nz 

الرعایة النفسیة والعقلیة المتخصصة لضحایا التعذیب بالتعاون مع منظمة و تقدم ھذه المنظمة  – للالجئینمنظمة العالج من الصدمات 
  .recovery-trauma-programmes/refugee-zealand/refugee-new-do/in-we-redcross.org.nz/whatالصلیب األحمر. 

 كرایسشرش

https://www.communitylaw.org.nz/free-legal-help/eligibility/
http://www.redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/
http://www.redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-employment/
mailto:aucklandrefugeecouncil.org
https://settlement.org.nz/
http://www.rasnz.co.nz/
http://rc.org.nz/
http://www.scw.org.nz/contact
mailto:info@scw.org.nz
http://crf.org.nz/
https://www.redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/refugee-trauma-recovery/


 

 

وھي منظمة تقوم بدعم األشخاص القادمین من خلفیة لجوء والمھاجرین والذین یعیشون في مدینة  –خدمة كرایسشرش إلعادة التوطین 
 كرایسشرش من اجل االستقرار بنجاح في نیوزیلندا.

  crs.org.nzالموقع اإللكتروني:

 0311 335 (03) 64+: االتصال رقم

 admin@crs.org.nz االیمیل:
 Level 1, 283 Lincoln Road, Addington, Christchurch 8024العنوان : 

 

http://crs.org.nz/
mailto:admin@crs.org.nz
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