
 
 
 

ਸ ਿੱਸਿਆ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਨ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆੀਂ ਸੰਸਥਾ ਾੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉ ੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ, 

ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾੀਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਮ ਵਟਊਟਰ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾੀਂ ਕੋਰਸਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਫਉਜੀ ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਰਕ  ੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਸਰਫ਼ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਦਜੂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸਾੀਂ  ਜੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਸੇ 

ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ। 

 ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Tertiary Education Commission 

(www.tec.org.nz ‘ESOL students’ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ) ਜਾੀਂ English  

Language Partners (www.englishlanguage.org.nz)  ੇਖੋ। 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕੂਲ 

6 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆੀਂ ਦਾ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਬਿੱਵਚਆੀਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਡੁੇਂਟ  ੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਸ ਹਤ 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬਵਸਡੀ  ਾਲੀ ਵਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।. 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵ ਖਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਥਾੀਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਹਾਲਾਤਾੀਂ ‘ਤੇ 

ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆੀਂ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵ ਖਾਉਣਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਬਵਸਡੀ  ਾਲੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ RSU ਤੋਂ 

ਵਮਵਲਆ ਪਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਰਫਉਜੀ ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ 

ਲਈ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਗੀਆੀਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਹਾੀਂ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾੀਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਫਤ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ, Healthline ਨੰੂ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰੋ: 

0800 611 116 

ਤਗੀਦੀ ਡਾਕਟਰੀ  ੰਭਾਲ 

ਐ ਰਜੇਂ ੀ ਸ ਿੱਚ 111 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ੇਗੀ, ਜਾੀਂ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Canterbury (ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਸਮੇਤ) Community and Public Health 

ਫੋਨ 03 364 1777 ਜਾੀਂ ਇਹ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ  ੇਖੋ 

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

ਮਦਦਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆੀਂ: 

ਅਵਜਹੀਆੀਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸਸੰਥਾ ਾੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾੀਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

Refugee Council of New Zealand 

ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾੀਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਈਮੇਲ: info@rc.org.nz 

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.rc.org.nz 

Community Law 

ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾੀਂ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.communitylaw.org.nz 

Refugee Resettlement & Resource Centre Canterbury  

ਮੁੜ੍ ਬਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੂਜਆੀਂ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

•  ਈਮੇਲ: cantyrefugeecouncil@gmail.com 

•   ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.cantyrefugeecentre.org 

•  ਫੋਨ: 03 377 2544 ਜਾੀਂ 03 377 2538 

Christchurch Resettlement Services 

ਸਮਾਜਕ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾੀਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਨਵਸਕ 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮੜੁ੍ ਬਸਨ ਸਬਧੰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.crs.org.nz 

• ਫੋਨ: 03 335 0311 

Hagley Community College 

ਪੂਰੇ Canterbury ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਫਉਜੀਆੀਂ, ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾੀਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰਟੇਾੀਂ ਲਈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਦੰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਦੰਦਾ ਹੈ।   

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.refugeemigrant.hagley.school.nz 

• ਫੋਨ: 03 379 3090 

Citizens Advice Bureau 

ਮੁਫਤ ਗਪੋਨੀਯ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾੀਂ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾੀਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ੀਂਦੀਆੀਂ ਸ ੇਾ ਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।  

•   ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.cab.org.nz  

New Zealand Red Cross 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਗ (Pathways to Employment) ਪਰਗੋਰਾਮ ਸਮੇਤ ਵਰਫਉਜੀਆੀਂ ਅਤੇ 

ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾੀਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

•   ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.redcross.org.nz  

Rainbow Path NZ 

LGBTQA+ ਵਰਫਉਜੀਆੀਂ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰੈਨਬੋ ਅਨੁਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 

• ਈਮੇਲ: rainbowpath@protonmail.com 

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ e: www.rainbowpathnz.com 
•  

 

 
 
 
ਅ ਾਇਮਲ  ੀਕਰਾਾਂ 

(ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਨ 

 ਾਲੀਆਾਂ) ਲਈ 

 ੇ ਾ ਾਾਂ 

ਕਰਾਈਸਟਚਰਚ 

 

ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵ ਿੱਚ ਉਨਹਾੀਂ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਵਰਫਉਜੀ ਜਾੀਂ 

ਪਰੋਟੇਕਵਟਡ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ 

(ਵਜਨਹਾੀਂ ਨੰੂ “ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ” ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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ਸਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ  ਟੇਟ  ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 

ਵਜਨਹਾੀਂ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼  ਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੰੂ ਵਰਫਉਜੀ ਜਾੀਂ ਪਰੋਟੇਕਵਟਡ ਵ ਅਕਤੀਆੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਹਾੀਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਵਰਫਉਜੀ 

ਜਾੀਂ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾੀਂ ਨੰੂ ਵਰਫਉਜੀ ਅਤੇ 

ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਦਾਅ ੇਦਾਰ ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ Refugee Status  

Unit (RSU) ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਵਮਲੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ ਵਕ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਵਰਫਉਜੀ ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆੀਂ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਾੀਂ, ਅਤੇ ਸੇ ਾ 

ਪਰਦਾਤਾ ਾੀਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾੀਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ੀ ੀਂਦਾ ਹੋ ੇਗਾ ਤਾੀਂ RSU ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਸਿੱਧੇ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਨਾਲ 

ਕਰੇਗਾ। ਏਜੰਸੀਆੀਂ RSU ਨੰੁ (09) 928 2236 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾੀਂ 

RSU@mbie.govt.nz ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।  

ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ  ੇ ਾ ਾਾਂ 

ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾੀਂ 

ਫੋ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਨੰੂ 

ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਕਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ/ ੀਡੀਓ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 

ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ, 180 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾੀਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੇ ਾ 

ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਨਹਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: Immigration,  

Health, Inland Revenue, Internal Affairs, Education,  

Work and Income, Career Services ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ। 

ਪ੍ਛਾਣ ਦ ਤਾ ੇਜ਼ 

ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ (ਆਈ.ਡੀ) ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾ ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ (Certificate of Identity)  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ Immigration New Zealand 

(INZ) ਦੀ ਬਰਾੀਂਚ ਤੋਂ Certificate of Identity (COI) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ।  

COI ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ  ੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦੇ 

ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। COI ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੀ ਨੀ ਸੰਬੰਧੀ 

 ੇਰ ੇ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਹੋ ੇਗੀ। INZ, COI ਵ ਿੱਚ  ੀਜ਼ਾ 

ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ Work and Income ਅਤੇ ਬੈਂਕ  ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ COI ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ।  ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

INZ ਦੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ  ੇਖੋ: www.immigration.govt.nz 

 ੀਜ਼ਾ 

ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਢਕੁ ੇਂ ਵ ਜ਼ਟਰ,  ਰਕ, ਸਟਡੁੇਂਟ ਜਾੀਂ ਸੀਮਤ  ੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਫਉਜੀ ਜਾੀਂ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ 

ਦਾਅ ੇਦਾਰਾੀਂ ਲਈ E8.10 ਅਸਥਾਈ  ੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਨਰਦੇਸ਼ 

 ੇਖੋ।  

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਤਾ 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬੈਂਕ, ਵਬਜਲੀ 

ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਕੰਪਨੀਆੀਂ) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਪਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, RSU ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਿੱਕ ਕਲੇਮ 

ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਪਿੱਤਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ RSU ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਪਿੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਰਹਾਇਸ਼ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾੀਂ 

ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਦੰਦੀਆੀਂ ਹਨ - ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ "ਫਲੈਟ" ਜਾੀਂ ਸਾੀਂਝੇ ਘਰ 

ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕਮਰਾ। Trademe (www.trademe.co.nz) ਉਿੱਤੇ  ੀ ਵਕਰਾਏ ਦੀ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾੀਂ 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਮਵਰਆੀਂ ਜਾੀਂ 

ਫਲੈਟਾੀਂ ਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਲੇਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੇ ਾ ਲਈ ਫੀਸ 

ਲੈਣਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ Work 

and Income ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: www.workandincome.govt.nz 

ਬੈਂਕ 

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਬੈਂਕ ਅਕਾਉੀਂਟ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪ ੇਗੀ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾੀਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ 

ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

• ਦੋ ਵਕਮਸ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇ ਰ ਲਾਇਸੇਂਸ, ਅਤੇ 

• ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾੀਂ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ 

ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ। 

ਅਕਾਉੀਂਟ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਜਾਓ। 

INLAND REVENUE 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾੀਂ Work and Income ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ Inland Revenue (IR) ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IR ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, IR742 ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਇਸ ਫਾਰਮ 

ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, 0800 257 773 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਇਿੱਥੇ 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਈ  ੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾੀਂ ਸੰਚਾਲਤ NZ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉੀਂਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ IRD 

(offshore@ird.govt.nz) ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

NZ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉੀਂਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ AA, NZ post ਜਾੀਂ IRD ਤੋਂ 

ਕਰਾਓ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾੀਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਟੈਕਸ 

ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਮਲੇਗਾ। 

•  ੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.ird.govt.nz 

• ਮੁਫਤ ਫਨੋ: 0800 377 774 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਫਉਜੀ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨੰੂ ਪਰੋਸੇਸ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਰਕ  ੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 

ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

 ੈਿੱਬ ਾਈਟਾਾਂ 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆੀਂ ਉਪਯੋਗੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟਾੀਂ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਖੇਤਰ, ਵਕਸਮ, ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੁਰਾੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾੀਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਕੁਿੱਝ ਪਰਵਸਿੱਧ  ੈਿੱਬਸਾਈਟਾੀਂ ਹਨ: www.seek.co.nz ਅਤੇ 

www.trademejobs.co.nz  

 ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ 

Career Services ਅਤੇ Work and Income ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵ ਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ  ਰਕਸ਼ਾਪਾੀਂ, 

ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆੀਂ ਸੂਚੀਆੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਬਾਔਡੇਟਾ 

(Curriculum Vitae, CV) ਵਲਿੱਖਣਾ। ਇਨਹਾੀਂ ਦੀਆੀਂ  ੈਿੱਬਸਾਈਟਾੀਂ  ੇਖੋ: 

ȓ Career Services: www.careers.govt.nz 

ȓ Work and Income: www.workandincome.govt.nz 

ਮਾਲੀ  ਹਾਇਤਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ  ਰਤਮਾਨ  ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 

Work and Income ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਬੇਨੇਵਫਟ ਲੈਜ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਫਉਜੀ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨੰੂ ਪਰੋਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਹੋ ੇ। 

ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾੀਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਬਰਾੀਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁਿੱਕ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ Work and 

Income ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ੇਗੀ। 

 ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Work and Income ਦਫਤਰ 

ਜਾਓ, ਜਾੀਂ ਉਨਹਾੀਂ ਨੰੂ 0800 559 009 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾੀਂ ਉਨਹਾੀਂ ਦੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 

www.workandincome.govt.nz ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਥੋੜ੍ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾੀਂ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ Work 

and Income ਦਵੂਜਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ: 

• ਮੈਂਡਵਰਨ 0800 661 001 

• ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ 0800 664 004 

• ਵਹੰਦੀ 0800 993 003 

• ਫਾਰਸੀ 0800 996 006 

• ਖਮੇਰ 0800 994 004 

• ਪੰਜਾਬੀ 0800 995 005 

mailto:RSU@mbie.govt.nz
http://www.immigration.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/
http://www.ird.govt.nz/
http://www.seek.co.nz/
http://www.trademejobs.co.nz/
http://www.careers.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/
http://www.workandincome.govt.nz/

