
 
 
 

 آموزش

 دروس انگلیس 

 شما میتوانید برای کالسهای آموزشی زبان انگلییس درخواست بدهید. 

 کنند، های زبان انگلییس را تدریس یمها هستند که دورهبسیاری از سازمان 
ستان    ها، از جمله مٔوسسات آموزش عایل، دبیر

 و مراکز آموزش محیل. ممکن است 
ی

 معلمان خانگ
 برای استفاده از این کالسها شهریه پرداخت کنید. 

 و حمایت برای 
ی

 به پروندۀ پناهندگ
ی

ن رسیدگ  مهم است بدانید که اگردر حیر
ی زبان انگلییس هاشما ویزای کار صادر شود شما فقط اجازه دارید که به کالس 

 بروید و 
 های دیگری ثبت نام کنیدتوانید در کالس نم 

، به کمیسیون آموزش عایل    www.tec.govt.nzبرای اطالعات بیشیر

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

 مدارس ابتدایی و متوسطه

ن   سال باید   ۱۶تا   ۶در نیوزیلند تمام کودکان و نوجوانان بیر
    

ً
 به مدرسه بروند. برای کودکان پناهنده معموال

 شود. ویزای تحصییل صادر یم

 سالمت

 نیوزیلند سیستم درمانن عمویم دارد که خدمات درمانن را به  
ایط استفاده از این خدمات  ای ارائه یمصورت یارانه   کند. پناهندگان واجد شی

 باشند. یم

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

 باشد. سال رایگان یم  ۱3برای کودکان زیر 

 که تایید کنندۀ   RSUای شما باید نامۀ  ت دریافت خدمات پزشگ یارانه جه
ید.     شماست را با خود به کلینیک و یا بیمارستان بیر

ی
 درخواست پناهندگ

ید.   شماست را با خود به کلینیک و یا بیمارستان بیر
ی

 درخواست پناهندگ

 توانند  ها و مراکز خدمات درمانن دولتر یم بیمارستان
ن در اختیار شما قرار دهند. باید از قبل با آنها تماس    در صوت  جم شفایه نیر نیاز میر

ید.   بگیر

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

۱۱۶ ۶۱۱ ۰۸۰۰ 

 های پزشیک فوریمراقبت

ید    ۱۱۱در هنگام وضعیت اضطراری با شمارۀ   تماس بگیر
ن یم  به نزدیک تا برای شما آمبوالنس فرستاده شود، همچنیر

ً
ترین  توانید مستقیما

 بیمارستان به 
 خود مراجعه کنید.  

ی
 محل زندگ

یک غربالگری   (Te Whatu Oraبهداشت عمویم منطقه ولینگتون )
کند و پناهجویان را به پزشکان عمویم مرتبط   بهداشتر رایگان را سازماندیه یم 

 کند. یم

 کنید مراجعه www.rph.org.nz به یا گرفته تماس ۰۴ ۵۷۰ ۹۰۰۲ تلفن شماره با

 سازمان 
 
 های پشتیبای

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

 شورای پناهندگان نیوزیلند

 یک سازمان میل که خدمات مشاوره، اطالعات،  
 و کمک به پناهندگان ارائه میکند. 

 info@rc.org.nz  : ایمیل •

  www.rc.org.nz: وبسایت •

 تغیی  
ی

 ( ChangeMakersسازان )انجمن پناهندگ

 
ی

 دارندبرای مشارکت کمک به افرادی که پیشینۀ پناهندگ

 در نیوزیلند به طور کامل از طریق حمایت،  
ی

 در زندگ
 تحقیق، و توسعۀ اجتمایع.  

  www.crf.org.nz: وبسایت •

 صلیب رسخ نیوزیلند

 صلیب شخ نیوزیلند طیف وسییع از خدمات پشتیبانن را به پناهندگان تحت پوشش   
ن یم شود. کنوانسیون ارائه یم  های اشتغال نیر  کند. این خدمات شامل برنامۀ مسیر

 www.redcross.org.nz وبسایت:  •

 ترمیم آسیب های رویح پناهندگان 

در ولینگتون صلیب شخ نیوزیلند ارائه دهندۀ خدمات تخصیص بهداشت روانن برای  
 قربانیان جنگ و شکنجه است. 

 www.redcross.org.nz: وبسایت •

 ۰۴ ۸۰۵ ۰۳۵۰ تلفن:  •

 ( Aotearoaمتعلق به آئوِتُروا )

 یک سازمان میل که خدمات مشاوره، اطالعات، و کمک به پناهندگان ارائه میکند.  
 info@rc.org.nzایمیل: 

 www.belong.org.nz: سایتوب •

 اجتماع 
ی
 خدمات حقوق

 ولینگتون به افراد کم درآمد مشاوره حقوقر  
ٔ

 مرکز حقوقر جامعه
 در ولینگتون و هات َویل. 

  www.wclc.org.nz: وبسایت •

 نداندفیی مشاورۀ شهرو 

 مشاوره و اطالعات رایگان، محرمانه، مستقل،  
ش به   و کمک به مردم برای درک حقوقشان و دسیر

 دهد. خدمات مورد نیاز آنها را ارائه یم 

 www.cab.org.nzوبسایت:  •

 کمان نیوزیلندمسی  رنگی   

کند و اطالعانر در مورد خدمات  را به هم مرتبط یم  LGBTQA+پناهندگان و پناهجویان 
ن   دهد. کمانن ارائه یم پشتیبانن رنگیر

 rainbowpath@protonmail.com: ایمیل •

 www.rainbowpathnz.com وبسایت:  •

 

 
 

 خدمات برای پناهندگان

 ولینگتون 

 
این بروشور حاوی اطالعات مربوط  به خدمات و پشتیبانن در  

س برای کسانن    دسیر
 و یا حمایت در نیوزیلند هستند  

ی
 که متقاضن وضعیت پناهندگ

( یم
ی

 باشد. )متقاضیان پناهندگ

http://www.tec.govt.nz/
http://www.redcross.org.nz/


یید وضعیت شما در نیوزیلند 
ٔ
 تا

 ترسند جهت  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 مهاجپناهندگ

ی
(  RSUرت )شوند. 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 بیر  نهادهای مختلف دولتر

 با میتواند وضعیت شم RSUاگر الزم باشد 
ی

 ا را به عنوان متقاضن پناهندگ
توانند با شمارٔه ها یمهای دولتر نوشته شده در این بروشور تأیید کند.  سازمانسازمان

 ( و ۰۹) ۹۲۸ ۲۲3۶تلفن 
ند.   RSUبا  RSU@mbie.govt.nzیا با ایمیل    تماس بگیر

 شفایه
ٔ
 خدمات ترجمه

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

مور دولتر بگویید به چه زبانن صحبت 
ٔ

 و به ما
/ یم جم تلفتن  روز، ساعت شبانه  ۲۴تصویری در کنید میر

س است.  ۱۸۰هفت روز هفته، به بیش از   زبان در دسیر

 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 استفاد   ه نمایید. تأمیر

 مدارک هویت 

ش به خدمات شما ممکن است به مدارک احراز هویت  ( احتیاج داشته  (IDبرای دسیر
 یک گذرنامه برای احراز هویت شما برای  

ً
 باشید. معموال

 اکیر سازمانها کفایت میکند. 

 گوایه هویت 

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

 هنگام درخواست و  COI(  اقدام کنید. INZمهاجرت 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 تأمیر
ن  را به عنوان گوایه هویت میپذیرند. برای کسب اطالعات   COIاجتمایع نیر

  www.immigration.govt.nzمراجعه کنید:  INZسایت بیشیر به وب 

 زاها وی

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

 به دستورالعمل 
ً

، لطفا ، یا ویزای محدود کنید. برای اطالعات بیشیر های دانشجونی
 روادید موقت برای  E8.10مربوط به مهاجرت در 

 یا ح
ی

 فاظت، مراجعه کنید. متقاضیان وضعیت پناهندگ

 
 
 آدرس مسکوی

کت های دولتر و خدمانر )مانند بانک اکیر سازمان کتها، شی های های برق و شی
نت( به مدرک نشان دهندۀ آدرس   ارائه دهندٔه اینیر

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

مثال
یید اینک  RSUنامۀ 

ٔ
 ه شما 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 اشیر ن ن  Trademe ((www.trademe.co.nzیک اتاق در یک مین نیر
گه  خانه و یا مرکز  ای را منتشی میکند. سوپر مارکت، کتاب های منازل اجاره آ

ایع محیل شما هم ممکن است تابلوی اعالنات برای تبلیغ اتاق یا منازل داشته  اجتم
ن میتوانند به شما برای  ک استیجاری نیر باشند. بنگاههای معامالت ملیک و مراکز امال

پیدا کردن مسکن کمک کنند. آنها برای این خدمات از شما پول طلب میکنند. اگر 
ن اجتمایع تماس برای پیدا کردن مسکن با مشکل مواجه هس میر

ٔ
تید با سازمان تا

ید:   www.workandincome.govt.nzبگیر

 بانک 

 شما باید برای امور مالیانر و دریافت حقوق خود یک  
دن حساب به موارد زیر احتیاج  ها برای باز کر حساب بانگ داشته باشید. اکیر 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

 برای باز کردن حساب به بانک محل خود بروید. 

 
ٔ
 مالیات اداره

ن اجتمایع نیوزیلند  میر
ٔ

 جهت کار در نیوزیلند و یا دریافت کمک مایل از ادارۀ تا
(Work and Income شما به یک شمارۀ مالیانر از ادارۀ مالیات نیوزیلند )

 را پرکنید.  IR742( شما باید فرم IRاحتیاج دارید. برای دریافت شمارۀ مالیانر )
ن یک نسخه از این فرم با  ید و یا از  ۰۸۰۰ ۲۵۷ ۷۷3شمارٔه تلفن  برای گرفیر تماس بگیر

 آن را دانلود کنید. این فرم به مدرک ویزا، آدرس، عکس   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 ) 

یید کنید.  IRDا ی AA، NZ postنیوزیلند ندارید، فرم را توسط 
ٔ

 تا

شمارۀ   شما  برای  مالیات  ادارٔه  شود  استعالم  شما  مدارک   وقتر 
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 صادر  اگر در حیر
 در نیوزیلند کار کنید. شده باشد شما میتوانید 

 ها وبسایت 

نت تبلیغ میشوند و تعدادی وب   سایت اکیر کارها در اینیر
 توانید در آنها به دنبال کارمفید وجود دارند که یم 

 ها و تحصیالت خود بگردید.  ، و مهارت بر اساس منطقه، نوع کار 
و  www.seek.co.nzسایتهای معروف عبارتند از: برخن از وب 

www.trademejobs.co.nz  

 های دولتی سازمان 

ن اجتمایع ] میر
ٔ

 توانند  [ یم Work and Incomeسازمان خدمات شغیل و سازمان تا
ن شغل، مانند کارگاه،    توصیه های عمیل برای کمک به شما برای یافیر

ٔ
 با ارائه

، فهرست های شغیل، مهارت های کاریانر و    فرصت های آموزشی
ن   های آنها را ببینید: ( به شما کمک کنند. وبسایتCVرزومه )نوشیر

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

 www.careers.govt.nz : ازمان خدمات شغیل س •

 مایت مال ح

 اگر شما یک ویزای معتیر و جاری داشته باشید 
ایط دریافت کمک اضطراری از    ممکن است که واجد شی

 یم
ی

 شما رسیدگ
ی

ن اجتمایع تا زمانن که به پروندۀ پناهندگ میر
ٔ

 شود باشید. تا

ن اجتمایع ) ( برای یک قرار مالقات با یگ از  Work and Incomeشما باید با تامیر
ن پرونده  در یگ از شعبات   مسؤلیر

ید.    نزدیک به محل زندگیتان تماس بگیر

ن اجتمایع محیل خود   میر
ٔ

 برای اطالعات بیشیر به دفیر تا
ید   ۰۸۰۰ ۵۵۹ ۰۰۹مراجعه کنید و یا با شمارٔه تلفن   تماس بگیر

 بروید.  www.workandincome.govt.nz یا به وبسایت 

ن اجتمایع به شما اطالعات را به زبانهای  اگر شما نم میر
ٔ

توانید انگلییس صحبت کنید تا
ن میدهد:   دیگر نیر

•  :  ۰۸۰۰ ۶۶۱ ۰۰۱چیتن

 ۰۸۰۰ ۶۶۴ ۰۰۴چیتن هنگ کنگ :  •

 ۰۸۰۰ ۹۹3 ۰۰3 :هندی •

 ۰۸۰۰ ۹۹۶ ۰۰۶فارش:  •

 ۰۸۰۰ ۹۹۴ ۰۰۴خمر:  •

 ۰۸۰۰ ۹۹۵ ۰۰۵ :پنجانر  •

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.careers.govt.nz/

