
 
 
 

 آموزش

 دروس انگلیس 

 شما میتوانید برای کالسهای آموزشی زبان انگلییس درخواست بدهید. 

کنند، از های آموزش زبان انگلییس برگزار یمسازمان های زیادی وجود دارند که دوره
 و مراکز آموزش جمله مٔوسسات آموزش

ی
عایل، مدارس متوسطه، مدرسان خانگ

 ممکن است برای استفاده از این کالسها شهریه پرداخت کنید. محیل.  

 و حمایت برای شما 
ی

 به پروندۀ پناهندگ
ی

ن رسیدگ مهم است بدانید که اگردر حی 
های زبان انگلییس بروید ویزای کار صادر شود شما فقط اجازه دارید که به کالس 

 های دیگری ثبت نام کنید. توانید در کالس و نم 

، به کمیسیون آموزش عایل  برای اطالعات   www.tec.govt.nzبیشتر

"( و/یا همراهان زبان انگلییس ESOL)جستجوی "دانشجویان 
englishlanguage.org.nz  .مراجعه کنید 

 مدارس ابتدایی و متوسطه

ن در نیوزیلند تمام   سال باید به مدرسه بروند. به کودکان  16تا   6کودکان و نوجوانان بی 
 ویزای تحصییل داده یم 

ً
 شود. پناهنده معموال

 بهداشت و درمان 

ای ارائه  نیوزیلند سیستم درمانن عمویم دارد که خدمات درمانن را به صورت یارانه 
ایط استفاده از این خدمات   باشند. یم میکند. پناهندگان واجد شی

ایط شخیص تغیت  میکند. ویزیت   هزینۀ ویزیت پزشکان معمدال با سن، محل و شی
 پزشکان 

 باشد. سال رایگان یم  13برای کودکان زیر 

که تایید کنندۀ     RSUای شما باید نامۀ  جهت دریافت خدمات پزشگ یارانه 
ی  شماست را با خود به کلینیک و یا بیمارستان بتر

ی
 د. درخواست پناهندگ

ن  ها و مراکز خدمات درمانن دولتر یم بیمارستان جم شفایه نت  توانند در صوت نیاز متر
 در اختیار شما 

ید.    قرار دهند. باید از قبل با آنها تماس بگت 

ید:   Healthlineتوانید با  برای مشاوره رایگان سالمت، در هر زمانن یم   تماس بگت 

۱۱۶ ۶۱۱ ۰۸۰۰ 

 های پزشیک فوری مراقبت
ید  ۱۱۱گام وضعیت اضطراری با شمارۀ در هن تا برای شما آمبوالنس   تماس بگیر

ن یم  به نزدیک فرستاده شود، همچنی 
ً
ترین بیمارستان به محل  توانید مستقیما

 خود مراجعه کنید. 
ی

 زندگ

بری )از جمله کرایست چرچ(  سازمان بهداشت عمویم و محیل کانیر

 به وبسایت زیر مراجعه کنیدتماس گرفته و یا  ۰3 36۴ 1۷۷۷با شمارٔه  

www.cph.co.nz/your-health/migrant-health/ 

 های پشتیبای  سازمان

 مراکز متعددی وجود دارند که خدمات پشتیبانن به پناهندگان 
 کنند. ارائه یم   

 شورای پناهندگان نیوزیلند

 یک سازمان میل که خدمات مشاوره، اطالعات، 

 www.asst.org.nz: وب سایت

  info@rc.org.nz: ایمیل •
  www.rc.org.nz : وبسایت •

 اجتماع 
ر
 خدمات حقوق

 کند. خدمات اولیۀ حقوقر را به صورت رایگان برای حل کردن مشکالت حقوقر ارائه یم

 www.immigration.govt.nzوبسایت:   •

بری    مرکز اسکان پناهندگان و منابع کانیر
 برای پشتیبانن از اسکان مجدد مشاوره  

 دهد. های دیگر را ارائه یم آژانس و ارتباط با 
  cantyrefugeecouncil@gmail.com : ایمیل •
 www.cantyrefugeecentre.org: سایتوب •

 ۰3  3۷۷ ۲۵۴۴یا   ۰3  3۷۷  ۲۵3۸ تلفن:  •

 چرچ خدمات اسکان مجدد کرایست
 حمایت مددکاری اجتمایع را فراهم نموده و افراد را به مراکز پشتیبانن  

 کند. سالمت روان و اسکان مجدد مرتبط یم

 www.crs.org.nzوبسایت:   •
 ۰۳  ۳۳۵  ۰۳۱۱ تلفن:  •

گیل 
َ
 کالج اجتماع ه

ی زبان انگلییس، اطالعات مربوط به مدارس    اطالعات و پشتیبانن جهت یادگت 
 و خدمات برای پناهندگان، پناهجویان و مهاجران در شاش  

بری ارائه یم  ها و کالس های رایگان برای کودکان. دهد. فعالیتمنطقه کانتر

 www.refugeemigrant.hagley.school.nz: سایت وب •

 ۰۳  ۳۷۹  ۳۰۹۰ تلفن:  •

 دفیر مشاورۀ شهروندان

ش  مشاوره و اطالعات رایگان، محرمانه، مستقل، و کمک به مردم برای درک حقوقشان و دستر
 دهد. به خدمات مورد نیاز آنها را ارائه یم

   www.cab.org.nzوبسایت:  •

 صلیب رسخ نیوزیلند
 صلیب شخ نیوزیلند طیف وسییع از خدمات پشتیبانن را به پناهندگان تحت پوشش 

ن یم شود. کنوانسیون ارائه یم های اشتغال نت   کند. این خدمات شامل برنامۀ مست 

    www.redcross.org.nzوبسایت:  •

 کمان نیوزیلند مسیر رنگیر  
 کند را به هم مرتبط یم  LGBTQA+پناهندگان و پناهجویان  

ن   رنگی 
 دهد. کمانن ارائه یمو اطالعانر در مورد خدمات پشتیبانن

 rainbowpath@protonmail.com: ایمیل •

 www.rainbowpathnz.com: وبسایت •
 

 

 
 

خدمات برای 
 پناهندگان 

 کرایست چرچ 

 
این بروشور حاوی اطالعات مربوط  به خدمات و پشتیبانن در  

 و یا  
ی

س برای کسانن که متقاضن وضعیت پناهندگ  دستر

 حمایت در نیوزیلند هستند  

( یم
ی

 باشد. )متقاضیان پناهندگ
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http://www.tec.govt.nz/
http://www.cph.co.nz/your-health/migrant-health/
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یید وضعیت شما در نیوزیلند 
ٔ
 تا

 سند جهت  تر افرادی که از بازگشت به کشور خود یم 
شناخته شدن به عنوان یک پناهنده یا شخص مورد حمایت ار نیوزیلند تقاضا کنند. 

 یا حمایت یم 
ی

کنند به عنوان متقاضن  افرادی که در نیوزیلند درخواست پناهندگ
 و  حمایت شناخته یم 

ی
 ادارۀ مهاجرت )پناهندگ

ی
(  RSUشوند. شما از واحد پناهندگ

 ای دریافت خواهید کرد نامه 
 و حمایت در نیوزیلند تسلیم کرده اید. که نشان یم  

ی
 دهد شما یک تقاضای پناهندگ

ن به    بسیار مهم است که این نامه را نگهدارید و هنگام رفیر
ید.  ، درمانن و آموزشی آنرا با خود بتر  نهادهای مختلف دولتر

 با  RSUاگر الزم باشد 
ی

 میتواند وضعیت شما را به عنوان متقاضن پناهندگ
توانند با شمارٔه ها یمهای دولتر نوشته شده در این بروشور تأیید کند.  سازمانسازمان
 ( و ۰۹) ۹۲۸ ۲۲36تلفن 

ند.   RSUبا  RSU@mbie.govt.nzیا با ایمیل   تماس بگت 

 شفایه
ٔ
 خدمات ترجمه

، به صورت حضوری یا    هنگام تماس با یک سازمان دولتر
جم کمک بخواهید    از طریق تلفن، یم توانید از یک متر

مور دولتر بگویید به چه زبانن صحبت 
ٔ
 و به ما

/تصویری در یم جم تلفتن  روز، ساعت شبانه  ۲۴کنید متر
س است.  1۸۰ته، به بیش از هفت روز هف  زبان در دستر

 ها و شما میتوانید برای صحبت کردن با سازمان
 ارائه دهندگان خدمات دولتر شامل: ادارۀ مهاجرت  

 ادارۀ مالیات، سازمان امور داخله، خدمات تحصییل،  
ن اجتمایع، خدمات شغیل، و پلیس استفاده نمایید.    تأمی 

 مدارک هویت 

ش به خدما ( احتیاج داشته  (IDت شما ممکن است به مدارک احراز هویت برای دستر
 یک گذرنامه برای احراز هویت شما برای  

ً
 باشید. معموال

 اکتر سازمانها کفایت میکند. 

 گوایه هویت 

 اگر گذرنامه ندارید شما باید برای 
ن یک گوایه هویت   از یگ از شعب ادارهٔ  (COI)گرفیر

 هنگام درخواست و  COIید. (  اقدام کنINZمهاجرت نیوزیلند )
 دارای عکس و اطالعات شخیص شما مانند اسم و  COIشود. تأیید ویزا صادر یم 
 صادر کند.  COIمیتواند ویزا را در یک   INZتاری    خ تولد است. 

ن ها مانند بانک بقیۀ سازمان   ها و سازمان تأمی 
ن  العات  را به عنوان گوایه هویت میپذیرند. برای کسب اط COIاجتمایع نت 

   www.immigration.govt.nzمراجعه کنید:   INZبیشتر به وب سایت  

 ویزاها 

ن وضعیت درخواست خود هستید،    در حایل که منتظر تعیی 
، کار،    ممکن است متناسب نیازهای خود تقاضای ویزای توریستر

 به دستورالعمل 
ً
، لطفا ، یا ویزای محدود کنید. برای اطالعات بیشتر های دانشجونی

 روادید موقت برای  E8.10مربوط به مهاجرت در 
 یا حفاظت، مراجعه کنید. 

ی
 متقاضیان وضعیت پناهندگ

 آدرس مسکوی  

کت های دولتر و خدمانر )مانند بانک اکتر سازمان کتها، شی های های برق و شی
نت( به مدرک نشان دهندۀ آدرس ارائه د  هندٔه اینتر

   –شما احتیاج دارند. این مدرک میتواند یک نامۀ رسم به آدرس شما باشد  
ً
مثال

یید اینکه شما   RSUنامۀ 
ٔ
 به شما برای تا
 کرده

ی
 اید. اگر نامۀ رسم با آدرس صحیح خود ندارید، درخواست پناهندگ

 . درخواست یک نامه کنید  RSUمیتوانید از  

 مسکن

ای تبلیغ های محیل برای منازل اجاره اگر به مسکن احتیاج دارید، بسیاری از روزنامه 
 هم برای منازل مجزا و هم برای - کنند  یم
ایک.   ل اشتر ن ن  Trademe  (www.trademe.co.nzیک اتاق در یک متن ( نت 

کز  خانه و یا مر ای را منتشی میکند. سوپر مارکت، کتاب های منازل اجاره آگه 
اجتمایع محیل شما هم ممکن است تابلوی اعالنات برای تبلیغ اتاق یا منازل داشته  
ن میتوانند به شما برای  باشند. بنگاههای معامالت ملیک و مراکز امالک استیجاری نت 
پیدا کردن مسکن کمک کنند. آنها برای این خدمات از شما پول طلب میکنند. اگر 

ن اجتمایع تماس برای پیدا کردن مسکن با مشکل م می 
ٔ
واجه هستید با سازمان تا

ید:   www.workandincome.govt.nzبگت 

 بانک 

 شما باید برای امور مالیانر و دریافت حقوق خود یک  
ی باز کردن حساب به موارد زیر احتیاج  ها براحساب بانگ داشته باشید. اکتر بانک

 دارند: 

•   
ی

: مانند پاسپورت و گواهینامۀ رانندگ  دو مدرک شناسانی
 یا شناسنامه، و 

گوایه آدرس، مانند یک نامه از طرف یک سازمان دولتر و یا ارائه کنندۀ  •
کت برق یا آب(.   خدمات )برای مثال شی

 بروید. برای باز کردن حساب به بانک محل خود  

 مالیات 
ٔ
 اداره

ن اجتمایع نیوزیلند  می 
ٔ
 جهت کار در نیوزیلند و یا دریافت کمک مایل از ادارۀ تا

 (Work and Income  شما به یک شمارۀ مالیانر از ادارۀ مالیات نیوزیلند ) 
(IR( احتیاج دارید. برای دریافت شمارۀ مالیانر )IR شما باید فرم )IR742   را

 پرکنید. 
ن یک نسخه از این فرم با شمارٔه تلفن  ید و یا از  ۰۸۰۰ ۲۵۷ ۷۷3برای گرفیر تماس بگت 

 ود کنید. این فرم به مدرک ویزا، آدرس، عکس  آن را دانل  اینجا 
 و حساب بانگ در نیوزیلند نیاز دارد. یم توانید فرم را   
ایمیل کنید. اگر حساب بانگ در   IRD( برای offshore@ird.govt.nzبه آدرس ) 

 نیوزیلند ندارید،  
   IRDیا  AA، NZ postفرم را توسط 
یید کنید. 

ٔ
 تا

شو  استعالم  شما  مدارک  شمارۀ  وقتر  شما  برای  مالیات  ادارٔه   د 
IRD  .صادر خواهد کرد 

   www.ird.govt.nz: وبسایت •

 ۰۸۰۰ ۳۷۷ ۷۷۴تلفن رایگان:  •

 اشتغال

 و حمایت 
ی

 به وضعیت پناهندگ
ی

ن رسیدگ تان برای شما ویزای کار اگر در حی 

 صادر شده باشد شما میتوانید  

 در نیوزیلند کار کنید. 

 ها وبسایت 

نت تبلیغ میشوند و تعدادی وب   سایت اکتر کارها در اینتر

 توانید در آنها به دنبال کارمفید وجود دارند که یم 

 ها و تحصیالت خود بگردید.  مهارت  بر اساس منطقه، نوع کار، و 

و  www.seek.co.nzسایتهای معروف عبارتند از: برخن از وب 

www.trademejobs.co.nz  

 های دولتر سازمان 

ن اجتمایع میتوانند به شما مشاورۀ کاربردی برای پیدا کردن کار  خدمات اشتغال و تامی 
ای شغیل، مهارتهای جستجوی کار و مانند کارگاهها، فرصتهای تعلیم، لیست فرصته

ن یک رزومه )   های آنها را ببینید: ( را بدهند. وبسایتCVمهارتهای مورد نیاز برای نوشیر

 www.careers.govt.nz : سازمان خدمات شغیل  •

ن اجتمایع:  می 
ٔ
 www.workandincome.govt.nzسازمان تا

 حمایت مال 

 اگر شما یک ویزای معتتر و جاری داشته باشید 

ایط دریافت کمک اضطراری از    ممکن است که واجد شی

ن اجتمایع تا زم می 
ٔ
 یمتا

ی
 شما رسیدگ

ی
 شود باشید. انن که به پروندۀ پناهندگ

ن اجتمایع ) ( برای یک قرار مالقات با یگ Work and Incomeشما باید با تامی 

ن پرونده  در یگ از شعبات    از مسؤلی 

ید.    نزدیک به محل زندگیتان تماس بگت 

ن اجتمایع محیل خود مراجعه کنید و یا با   می 
ٔ
برای اطالعات بیشتر به دفتر تا

ید یا به وبسایت  ۰۸۰۰ ۵۵۹ ۰۰۹شمارٔه تلفن   تماس بگت 

www.workandincome.govt.nz بروید. 

ن اجتمایع به شما اطالعات را به زبانهای  اگر شما نم می 
ٔ
توانید انگلییس صحبت کنید تا

ن میدهد:   دیگر نت 

•  :  ۰۸۰۰ 661 ۰۰1چیتن

 ۰۸۰۰ 66۴ ۰۰۴چیتن هنگ کنگ :  •

 ۰۸۰۰ ۹۹3 ۰۰3 :هندی •

 ۰۸۰۰ ۹۹6 ۰۰6فارش:  •

 ۰۸۰۰ ۹۹۴ ۰۰۴خمر:  •

•  :  ۰۸۰۰ ۹۹۵ ۰۰۵پنجانر

http://www.workandincome.govt.nz/
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir700---ir799/ir742/ir742-2018.pdf
http://www.careers.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/

