மாநாட்� அகதிக�க்கான
தகவல்கள்
இந்த ஆவணம் ‘மாநாட்� அகதிகள் – நி�சீ லாந்தில் ��ேய�தல்’ சம்பந்தமான
காெணாள�க்� ஆதரவான�. அந்தக் காெணாள�ய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள
நி�வனங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் பற்றி கீ ேள காணலாம்.
www.youtube.com/watch?v=wuxqfnD-WsA

வைரயைறகள்
உ�ைமக்ேகா�க்ைக

நி�சிலாந்தில் அகதிகள் அல்ல� பா�காக்கப்பட்ட நப�க்கான
ஒ� வ�ண்ணப்பம் அல்ல� �ைறய��

உ�ைம ேகா�பவர்

அகதி அல்ல� பா�காக்கப்பட்ட நப�க்கான வ�ண்ணப்பம்
மற்�ம் அதன் உ�ைமக்ேகா�க்ைக அல்ல� ேமல்�ைறய��
பற்றிய இ�தி ��� எ�க்கப்படாத வ�ண்ணப்பதா�

மாநாட்� அகதி

நி�சிலாந்தில் அகதி அந்தஸ்� கிைள அல்ல� அகதிகள்
பா�காப்� ந�திமன்றத்தால் அகதிகளாக அங்கீ க�க்கப்பட்�ள்ள
ஒ� உ�ைமயாளர்

மாநாட்� அகதிக�க்� நி�சிலாந்தில் பலவைகப்பட்ட ெபா� மற்�ம் ஆதர�
ேசைவகைளப் ெபற்�க்ெகாள்ள உ�ைம உண்�. உங்கள் உ�ைமகள் உங்கள் வ�சா
நிைலையப் ெபா�த்� அைமந்தி�க்கலாம்.

ெமாழிெபயர்ப்பாளர்
ஒ� ைவத்தியைரச் சந்திப்ப� அல்ல� ஒ� அரசாங்க நி�வனத்�க்� வ�ைக த�வ�
ேபான்ற �க்கியமான பண�க�க்காக ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைளப் பயன்ப�த்த ந�ங்கள்
வ��ம்பலாம். ெமாழி வ� (ெலங்�ேவஜ் ைலன்) என்ப� ந�ங்கள் பயன்ப�த்தக்��ய
இலவச ெதாைலேபசி ெமாழிெபயர்ப்�ச் ேசைவ. ெமாழிெபயர்ப்பாளைரப் பயன்ப�த்த,
ந�ங்கள் ேபச வ��ம்�ம் அரச நி�வணத்திற்�ச் ெசன்� அல்ல� ெதாைலேபசிய�ல்
ெதாடர்� ெகாண்� ெலங்�ேவஜ் ைலைன அைழத்�க்க�ம்.
ethniccommunities.govt.nz/story/how-language-line-works
languageline.govt.nz

உதவ� ெப�தல் – ெபா�
மாநாட்� அகதிகள் சில ஆதர� ேசைவக�க்�த் த�தி�ைடயவர்கள். இந்தச்
ேசைவகைள அ�க உங்க�க்� INZ அல்ல� ��ேயற்றம் மற்�ம் பா�காப்�
ந�திமன்றத்தால் உங்க�க்� அகதி அல்ல� பா�காக்கப்பட்ட நபர் அங்கீ காரம்
கிைடத்தைத உ�திப்ப�த்�ம் க�தத்ைதக் காட்ட ேவண்� ஏற்படலாம். சில �கவர்கள்
(ஏெஜன்சிகள்) உங்க�ைடய நிைலையச் ச�பார்க்க INZ உடன் ஒப்பந்தம் ெகாண்�ள்ளன.
இல்ைலெயன�ல், உங்கள் நிைலைமைய உ�திப்ப�த்த ஒ� வழங்�நர் நி�வனம்
அகதி அந்தஸ்�க் கிைளைய ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். இதற்� உங்கள் அ�மதி
ேதைவப்படலாம்:
அகதி அந்தஸ்�க் கிைள: 09 928 2236
RSB@mbie.govt.nz
immigration.govt.nz/audiences/supporting-refugees-and-asylum-seekers/asylum-seekers

அைடயாளம்
பல ேசைவகைள அ�க உங்க�க்� ஒ� அைடயாள ஆவணம் ேதைவப்ப�ம்.
வழக்கமாக கட�ச்சீ ட்� உங்கள் அைடயாளத்ைத நிைலநாட்�வதற்�ப் ேபா�மான�.
உங்கள�டம் கட�ச்சீ ட்� இல்ைலெயன�ல், ந� ங்கள் அைடயாளச் சான்றிதழ் ஒண்ைறப்
ெபற ேவண்�ம் (COI):
passports.govt.nz/what-you-need-to-renew-or-apply-for-a-passport/certificate-of-identity-or-refugee-travel-document

அைடயாளச் சான்றிதழ் - ந�ங்கள் ஒ� நி�சிலாந்� ��மகனாக இல்லாவ�ட்டால்,
ந�ங்கள் நி�சிலாந்தில் வசிக்கிற�ர்கள் என்றால் ேம�ம் உங்கள் ����ைம உள்ள
நாட்�ல் உங்க�க்�க் கட�ச்சீ ட்� ெபற ��யாத நிைல இ�ந்தால், உள்நாட்�
அ�வல்கள் திைணக்களம் ('DIA') உங்க�க்� ஒ� COI ஐ வழங்க ���ம். அைடயாள
சான்றிதழ் அதிகபட்சம் 2 ஆண்�க�க்� ெசல்�ப�யா�ம்.
அகதி பயண ஆவணம் – ந�ங்கள் ஒ� நி�சிலாந்� ��மகனாக இல்லாவ�ட்டால்,
அகதியாக ந�ங்கள் உ�திப�த்தப்பட்டால், ந�ங்கள் பயண�க்க அ�மதிக்க DIA இைத
உங்க�க்� ெவள�ய�ட ���ம்.
ஒ� INZ ெவள�ய�ட்ட COI �க்கியமாக உங்கள் வ�சாைவக் காட்ட ேவண்�ம். இ�
��வர� ேநாக்கங்க�க்� ெவள�ேய மட்�ப்ப�த்தப்பட்ட பயன்பா�ம் ெசல்�ப��ம்
ஆகக்��யதா�ம்.

நிரந்தர வதிவ�டம்
ஒ� மாநாட்� அகதி என்பதால் ந�ங்கள் நிரந்தர ��ய��ப்�க்� வ�ண்ணப்ப�க்கத்
த�தி�ைடயவர்கள். இ� உங்க�க்� நி�சிலாந்தில் காலவைரயைரய�ன்றி வாழ
அ�மதிக்�ம், எனேவ இைத ந�ங்கள் உங்களால் ��ந்த வைரய�ல் மிக வ�ைரவ�ல்
வ�ண்ணப்ப�ப்ப� �க்கியம். இைத வ�ண்ணப்ப�க்க ந�ங்கள் ஒ� வ�ண்ணப்பப் ப�வத்ைதப்
�ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்:

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

ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்�ம் வைகையக் ேகட்ட�டன், "ப�ற" ெபட்�ையத் தட்� "அகதி
மற்�ம் பா�காப்�" என்� எ�த�ம். உங்கள் நிைற� ெசய்த வ�ண்ணப்பத்ைத
கீ ழ்கா�ம் வ�லாசத்திற்� அ�ப்ப�ம்:
Immigration New Zealand
P O Box 76895
Manukau City 2241
Auckland

மாநாட்� அகதிகள�டமி�ந்� ��ய��ப்� வ�ண்ணப்பக் கட்டணத்ைத INZ தள்�ப�
ெசய்�ம். என��ம், வ�ண்ணப்பத்�டன் ெதாடர்�ைடய ம�த்�வச் ெசல�கைள ந�ங்கள்
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்க�ைடய மைனவ� மற்�ம் சார்�ைடய ப�ள்ைளகள்
ெவள�நா�கள�ல் வசிப்பவர்களாக இ�ப்ப��ம், அவர்கள் நி�சிலாந்திற்�ப் பயணம்
ெசய்ய�ம் இங்� வந்� வசிக்க�ம் வசதியாக இ�க்க அவர்கள�ன் வ�பரங்க�ம்
அவ்வ�ண்ணப்பத்தில் இடம்ெபற ேவண்�ம்.

ேவைல வ�சா
ந�ங்கள் ஒ� அகதி என அங்கீ க�க்கப்பட்ட ப�ன்னர் உங்கள் வ�சா ��� ெத�ய வ�ம்
வைர காத்தி�க்�ம் காலப்ப�திய�ல், உங்க�க்� ஒ� ேவைல வ�சா ெபற்�க்
ெகாள்வதற்கான த�தி இ�க்கலாம். இ� உங்க�க்� ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்�
உங்கைள ஆத�க்க�ம் அ�மதிக்�ம். ேவைல வ�சா வ�ண்ணப்ப�க்க ந�ங்கள் ஒ�
ேவைல வ�சா வ�ண்ணப்ப ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/inz1015.pdf

ந�ங்கள் ஒ� "அகதி அல்ல� பா�காப்� நிைல உ�ைமயாளர்" என்பைத �ன்றாம்
பக்கத்தில் உள்ள ெபட்�ையத் தட்� ந�ங்கள் ஒ� மாநாட்� அகதி என்பைதக்
�றிப்ப�ட�ம். இந்த ேவைல வ�சாவ�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்க கட்டணம் இல்ைல. உங்கள்
நிைற� ெசய்த வ�ண்ணப்பத்ைத அ�ப்ப�ம்:
Immigration New Zealand
P O Box 76895
Manukau City 2241
Auckland

��ம்ப ஆதர�
நி�சிலாந்தில் வாழ மற்ற ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கைள (கணவன் அல்ல� தம்பதிகள்
அல்ல) ந�ங்கள் ஆதர� (ஸ்பான்சர்) ெசய்யலாம். ேம�ம் தகவ�க்� அகதி ��ம்ப
ஆதர� ப��வ�ல் எங்கள் பக்கத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்.
immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/refugee-family-support-resident-visa

��ேயற்ற ெதாடர்� ைமயம்
வ�சாக்கள் மற்�ம் ப�ற ��ேயற்ற வ�வகாரங்க�க்கான உதவ�க�க்�, INZ ெதாடர்�
ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்: 0508 55 88 55.

immigration.govt.nz/contact

ேவைல ேத�தல்
உங்க�க்� ேவைல வ�சா வழங்கப்பட்டால், ந�ங்கள் ஒ� ேவைலையக் கண்�ப��க்க
ேவண்�ம். �ேரட்ம� (Trade Me) மற்�ம் சீ க் (Seek) ேபான்ற வைலத்தளங்கள் பல ேவைல
வாய்ப்�கைளப் பட்�யலி�வதால் இைவ உங்கள் ேவைலத் ேதடைலத் ெதாடங்க ஒ�
நல்ல இடம். ெக�யர் நிஸ் நி�சீ �சிலாந்தின் ப�ப்ப�யான வழிகாட்� உங்க�க்�
ேவைல கிைடக்க உத�ம்.
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

நி�சிலாந்� ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம் அகதிக�க்� ேவைல கிைடக்க உத�வதற்காக
ேவைலவாய்ப்� திட்டத்தின் வழிகைள வழங்�கிற�:
redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-employment

வ� எண் மற்�ம் வங்கிக் கணக்�
ந�ங்கள் நி�சிலாந்தில் ேவைல ெசய்ய வ��ம்ப�னால் உள்நாட்� வ�வாய்த்
திைணக்களத்தில் இ�ந்� ஒ� வ� எண் உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம், அல்ல� ேவைல
மற்�ம் வ�வாய் நி�வணத்தில் இ�ந்� ஒ� அ��லம் ெபற ேவண்�ய��ந்தால்.
இந்த எண்ைணப் ெபற ந�ங்கள் �தலில் ஒ� நி�சிலாந்� வங்கிக் கணக்ைக ஆரம்ப�க்க
ேவண்�ம். ெப�ம்பாலான வங்கிக�க்� ேதைவப்ப�ம் ஆவணங்களாவன:
•

இரண்� வைகயான அைடயாளங்கள். உதாரணங்கள் கட�ச்சீ ட்�, வாகன
ஓட்�னர் அ�மதிப் பத்திரம் அல்ல� ப�றப்�ச் சான்றிதழ்

•

உங்கள் �கவ�க்கான சான்�. உதாரணங்கள் ஒ� அர� நி�வனம் அல்ல�
ேசைவ வழங்�ந�ன் க�தம் (உதாரணமாக ஒ� மின்சார நி�வனம் அல்ல�
ந�ர் நி�வனம்)

ஒ� நி�சிலாந்� வங்கிக் கணக்ைக ந�ங்கள் திறந்த ப�ற�, உள்நாட்� வ�வாய்த்
திைணக்களத்தில் இ�ந்� ஒ� வ� எண்�க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்
govt.nz/browse/tax-benefits-and-finance/ird-numbers/get-an-ird-number

வ�மானம் மற்�ம் ப�ற உதவ�
ந�ங்கள் உங்கைள நிதி �தியாக ஆத�க்க ��யாவ�ட்டால், ச�க அப�வ��த்தி
அைமச்சின் உதவ�ையப் ெபற ந�ங்கள் த�தி�ைடயவராக இ�க்கலாம். ேம�ம்
தகவ�க்� உங்கள் உள்�ர் ேவைல மற்�ம் வ�மானக் கிைளையத் ெதாடர்�
ெகாள்ள�ம்.
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

ெதாழிலாள� உ�ைமகள்
நி�சிலாந்தி�ள்ள ஒவ்ெவா� ெதாழிலாள�க்�ம் உ�ைமகள் உள்ளன. உதாரணமாக
உங்க�க்� எ�த்� �லமான ேவைல ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம்
�ைறந்தபட்ச ஊதியம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். நி�சிலாந்தில் பண����ம் �ைறந்தபட்ச
உ�ைமகள் பற்றி ந�ங்கள் எம்ப்ேலாய்மன்ட் நி� சீ லாந்திடம் அறிந்� ெகாள்ளலாம்.
employment.govt.nz/ minimum-rights-of-employees

இடவசதி
உங்க�க்� தங்�மிட வச� ேதைவப்பட்டால் ந�ங்கள் வ�,
�
��ய��ப்�கள் மற்�ம்
வாடைகக்�த் தன� அைறகைளக் கண்�ப��க்க �ேரட்ம� (Trade Me) என்ற
இைணயத்தளத்ைத நாடலாம். உங்க�க்� வாழ எங்காவ� ஒ� இடத்ைதக்
கண்�ப��க்க சிரமம் இ�ந்தால், ந�ங்கள் நிதி அல்ல� மற்ற உதவ� ெபறத் த�தி
ெப�பவராக இ�க்கலாம். ேமலதிகத் தகவ�க்� உங்கள் உள்�ர் ேவைல மற்�ம்
வ�மானக் கிைளையத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
trademe.co.nz/property
workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre
hnzc.co.nz

கல்வ�
6 வய�க்�ம் 16 வயதிற்�ம் உட்பட்ட அைனத்�க் �ழந்ைதக�ம் நி�சிலாந்தில்
பள்ள�க்�ச் ெசல்ல ேவண்�ம். எ�ேகஷன் ெகளவ்ன்ட்�ல் உங்க�க்� அ�கில் உள்ள
பாடசாைலகைள ந�ங்கள் காணலாம்.
educationcounts.govt.nz/find-school
education.govt.nz/school/student-support/refugee-background-students

�காதாரம்
நி�சிலாந்தில் ஒ� ெபா� �காதார அைமப்� உள்ள�, அ� மிக�ம் �காதார
பராம�ப்�ச் ெசலைவக் �ைறக்கிற�, ஆனால் அ� இலவசமான� அல்ல. உ�ைம
ேகா�பவர் மற்�ம் மாநாட்� அகதிகள் இதற்� த�தி ெப�வர். தற்ேபாைதய
உ�ைமக்ேகாரல் க�தம் அல்ல� அகதிகளாக அங்கீ க�க்கப்பட்�ள்ளதா என்பைத
உ�திப்ப�த்�ம் INZ உங்க�க்� அ�ப்ப�ய க�தத்ைத ந�ங்கள் ெகாண்� வர ேவண்�ம்.
�காதார அைமச்சின் வைலத்தளத்தில், உ�ைமேகா�யவர்கள், அகதிகள் மற்�ம்
பா�காக்கப்பட்ட நபர்க�க்� �காதார மற்�ம் ஊன�ற்ேறார் ேசைவக�க்கான ெபா�
நிதியள�க்கப்பட்ட ஒ� வழிகாட்� உள்ள�.
health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/guide-eligibility-publicly-funded-healthservices/refugees-and-protected-persons

ந�ங்கள் ஆக்லாந்தில் வாழ்கிற�ர்கள் என்றால், இந்தப் ெபாதிய�ல் ஒ� �தன்ைம
ம�த்�வைரக் ெகாண்ட ஒ� �ண்�ப்ப�ர�ரத்ைதக் காணலாம், இ� ம�த்�வர்கள்
அல்ல� அகதிக�க்� தள்�ப� ேசைவகைள வழங்�ம் ைவத்தியர்கள�ன் ('ெபா�
ைவத்தியர்கள் அல்ல�' ஜிப�') பட்�யைலக் ெகாண்��க்�ம். ந�ங்கள் வா�ம் இடத்திற்�
அ�காைமய�ல் உள்ள ஒ� ஜி.ப�.ய�டம் ந�ங்கள் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம்.
உங்க�க்� அவசர ம�த்�வ சிகிச்ைச ேதைவப்பட்டால், 111 ஐ அைழத்�, ஒ�
ஆம்�லன்ைஸக் ேகட்க�ம்.
நி�ஸிலாந்தின் ஆேராக்கிய பராம�ப்� �ைறைய அ��வ� பற்றிய ேமலதிக
தகவ�க்�, நி�சிலாந்� நவ் இற்� வ�ைக தர�ம்:
newzealandnow.govt.nz/live-in-new-zealand/english-language/find-an-english-language-class

ஆங்கில ெமாழி
உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால் ஆங்கில வ�ப்�க�க்� பதி� ெசய்யலாம். உங்க�க்�
அ�கி�ள்ள ஆங்கில ெமாழிப் பய�ற்சி வழங்�நர்கைள நி�சிலாந்� நவ் வழங்�ம்:
newzealandnow.govt.nz/live-in-new-zealand/english-language/find-an-english-language-class

அல்ல� ஆங்கில ெமாழி பங்காள�கைளப் பார்ைவய�ட�ம்:
englishlanguage.org.nz

வாகனம் ஓட்�தல்
வாகன இயக்க உ�மங்கைளப் பற்றிேயா அல்ல� ஓட்�நர் பதி� பற்றிய வ�ழிப்�ணர்�
பற்றிேயா, சீ ட் ெபல்ட் பா�காப்�, வாகனப் பதி� ெசய்தல் மற்�ம் வாகன நலன்
பற்றிய உத்தர� ேபான்றைவ சம்பந்தமான தகவல்க�க்� NZ ேபாக்�வரத்�
நி�வனத்�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
இைணயதளம்: nzta.govt.nz
ேமாட்டார் வாகன அ�மதிப்பத்திரம் மற்�ம் பதி� அைழப்�க�க்�: 0800 10 88 09
வாகன இயக்கி உ�ம அைழப்�க்�: 0800 82 24 22
அகதி வாகன இயக்கித் திட்டம்
ந�ங்கள் ஒ� கற்பவர் வாகன அ�மதிப்பத்திரத்�டனான ஒ� மாநாட்� அகதி என்றால்,
ந�ங்கள் எங்கள் திறந்த சாைல ஓட்�நர் பய�ற்சித் திட்டத்திற்� த�தி�ைடயவராக
இ�க்கலாம். ந�ங்கள் இதில் ேசர ேவண்�மாய�ன்:
•

நியாயமான அள� ஆங்கிலம் ெத�ந்� இ�க்க ேவண்�ம்

•

ெசல்�ப�யா�ம் நி�சிலாந்� கற்பவர் வாகன அ�மதிப்பத்திரம்
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்

•

12-16 வாரங்க�க்� ேமல், வாரத்திற்� 2-3 மண�ேநரம் பய�ற்சி ெபற
ஆயத்தமாக இ�க்க ேவண்�ம்.

உங்கள் ப�திய�ல் உள்ள திட்டத்ைதப் பற்றிய ேமலதிகத் தகவ�க்�, எங்கள் திறந்த
சாைல வாகன இயக்கிப் பய�ற்சி ஒ�ங்கிைணப்பாளர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்:
•

ஆக்லாந்� - ெதாைலேபசி 09 262 9042 அல்ல� 027 581 5126 |
மின்னஞ்சல்: rdtauckland@redcross.org.nz

•

பாமர்ஸ்டன் வடக்� - ெதாைலேபசி: 06 356 8152 அல்ல� 021 0842 0780 |
மின்னஞ்சல்: poe.zaw@redcross.org.nz

•

ெநல்சன் - ெதாைலேபசி: 021 255 8550 | மின்னஞ்சல்: rdtnelson@redcross.org.nz

•

டேன�ன் ெதாைலேபசி: 03 477 1527 அல்ல� 027 576 4743 |
மின்னஞ்சல்: rdtdunedin@redcross.org.nz

Immigration.govt.nz/drivingmentor

��ேயற்ற நாட்� ஆதர�ச் ேசைவகள்
அரசாங்கம்
நி�சிலாந்� நவ் என்ப� நி�சிலாந்� வாழ்க்ைக எப்ப� என்ப� பற்றிய ஒ�
அதிகாரப்�ர்வ அரசாங்க வைலத்தளம். ேவைல, ேவைலவாய்ப்� உ�ைமகள், �திய
நா�, பணம் மற்�ம் வ�, �காதாரம், கல்வ�, ெபா��ேபாக்�, ஆங்கிலம் மற்�ம்
பலவற்ைற ச�ெசய்தல் பற்றிய பய�ள்ள தகவல்கள், நம்பகமான தகவல்கள் மற்�ம்
�றிப்�கைள இவ்வைலதளம் ெகாண்�ள்ள�. உங்கள் �றிப்ப�ட்ட ப�திய�ல் உள்�ர்
தகவைலக் கண்டறிய உத�வதற்� உதவ�யாக வ�வரங்கள் அடங்கிய ஒ� ப�தி�ம்
உள்ள�.
newzealandnow.govt.nz

�க்கிய நி�வனங்கள்
பல நி�வனங்கள் மாநாட்� அகதிகள் மற்�ம் உ�ைம ேகா�பவர்க�க்கான
ேசைவகைள அ�க�ம் நி�சிலாந்தில் ��ேயற�ம் உத�கின்றன.

ேதசிய அைமப்�கள்
��மகன் ஆேலாசைன நி�வனம்
��மகன் ஆேலாசைன நி�வனம் �லம்ெபயர்ந்ேதார் என அைழக்கப்ப�ம்
��ேயறியவர்க�க்� அறி�ைரைய வழங்�கிற�:
cab.org.nz/gethelp

ெமாழித் ெதாடர்� என்� அைழக்கப்ப�ம் இலவச ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவைய�ம்
அவர்கள் வழங்�கிறார்கள்:
cab.org.nz/languageconnect

ச�கச் சட்டம்
வைரய�க்கப்பட்ட வளங்கைளக் ெகாண்ட மக்க�க்� ப�ரச்சிைனகைளத் த�ர்ப்பதற்�
ச�க சட்டப்�ர்வ இலவச சட்ட ஆேலாசைன வழங்கலாம்.

Communitylaw.org.nz/free-legal-help/eligibility

ெசஞ்சி�ைவ
நி�சிலாந்� ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம் ேவைல வாய்ப்�த் திட்டம் உட்பட அகதிக்� ஒ�
பரந்த ஆதர� ேசைவகைள வழங்�கின்ற�.
redcross.org.nz/what-we/do/in-new-zealand/refugee-programmes
redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/pathways-emploment

ப�ராந்திய ��க்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள்
ஆக்லாந்�
�கலிடம் ேகா�ேவார் நம்ப�க்ைகக்�ப் ெபா�ப்� – ஆக்லாந்தில் தஞ்சம் ேகா�ேவார்
வ��தி மற்�ம் ஆதர� ேசைவகைள வழங்�கிற�.
வைலத்தளம்: aucklandrefugeecouncil.org
மின்னஞ்சல்: clientservices@asst.nz
ெதாைலேபசி: (09) 828 6067
ஆக்லாந்� ப�ராந்திய ��ேயற்ற ேசைவ – தகவல்கைள�ம் ஆேலாசைனகைள�ம் அள�க்கிற�
மற்�ம் ப�ற ஆதர� ேசைவகைள உங்க�க்காகக் �றிப்ப�ட�ம் ��ம்.
settlement.org.nz

நி�சிலாந்தில் உய�ர் ப�ைழத்தவர்கள் என அகதிகள் – ஆேலாசைன மற்�ம் உடல்
சிகிச்ைச வழங்�கிற�.
rasnz.co.nz

நி�சிலாந்� அகதி மன்றம் – நி�சிலாந்தின் அகதி மன்றம் - அறி�ைர, தகவல் மற்�ம்
உதவ�கைள உ�ைம ேகா�யவர்க�க்�ம் அகதிக�க்�ம் வழங்�தல்.
rc.org.nz

ைவக்காட்ேடா / ஹாமில்டன்
த�ர்� ைமயம் ைவக்காட்ேடா (�ன்னர் ைவக்காட்ேடா ��ெபயர் வள ைமயம்) ஹாமில்டன் மற்�ம் ைவக்காட்ேடா ப�திக்� வ�ம் �தியவர்க�க்� ெவற்றிகரமான
த�ர்�க்� �திய வழிகைளக் கண்�ப��ப்பதற்� உத�கிற�.
வைலத்தளம்: scw.org.nz/contact
ெதாைலேபசி: (07) 853 2192
மின்னஞ்சல்: info@scw.org.nz
�கவ�: 46G, Boundary Road, Hamilton
ெவலிங்டன்
மாற்� தயா�ப்பாளர்கள் அகதி மன்றம் – அகதி ப�ன்னண�ய�ல் இ�ந்� வ�ம்
மக்க�க்� ஆதர� மற்�ம் ச�க அப�வ��த்தி �லம் உத�கிற�.
crf.org.nz

அகதிகள் அதிர்ச்சி ம� ட்� – ெசஞ்சி�ைவ சங்கத்�டன் இைணந்� சித்திரவைதக்�
உள்ளாகி பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� சிறப்� மனநல �காதார ேசைவகைள வழங்�கிற�
redcross.org.nz/what-we-do/in-new-zealand/refugee-programmes/refugee-trauma-recovery

கிறிஸ்ட்சர்ச்
கிறிஸ்ட்சர்ச் ம� ள்��ேயற்ற ேசைவகள் – கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் வாழ்ந்� வ�ம் அகதிகள்
மற்�ம் �லம்ெபயர்ந்ேதார் ப�ன்னண�ய�ல் இ�ந்� வ�ம் மக்க�க்� நி�சிலாந்தில்
ெவற்றிகரமாகக் ��யமர்வதற்� ஆதரவள�க்கிற�.
வைலத்தளம்: crs.org.nz
ெதாைலேபசி: +64 (03) 335 0311
மின்னஞ்சல்: admin@crs.org.nz
�கவ�: Level 1, 283, Lincoln Road, Addington, Christchurch 8024

