
پناه گزینوں 
کیلئے خدمات

ولنگڻن

اس کتابچہ میں وه امداد اور خدمات کے بارے میں معلومات 
درج ہیں جو ان لوگوں کو میسر ہیں جو نیو زیلینڈ میں 

ریفیوجی یا محفوظ انسان کا درجہ حاصل کرنا چاھتے ھوں۔ 
(جنہیں "پناه گزین" کہا جاتا ہے)۔ 

تعلیم
انگریزی اسباق

میں اوکلینڈ یونیورسڻی آف ڻیکنالوجی، سیکنڈری اسکول، گھر پر ڻیوشن اور 
سماجی تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ اس کورسز میں شمولیت کیلئے فیس ادا کرنے 

پڑے گی۔ 

یہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے ریفیوجی اور تحفظ کے دعوے 
کے دوران اگر آپ کو ورک ویزا جاری ہوا ہے تو آپ کو صرف انگریزی بطور 
دوسری زبان سیکھنے کے کورس میں شمولیت کی اجازت ہے، کسی اور نصاب 

میں شمولیت کی نہیں۔

مزید معلومات کے لئے English Language Partners (انگریزی زبان کے شرکاء) 
http://englishlanguage.org.nz/ دیکھیں

پرائمری اور سیکنڈری تعلیم

6 سے 16 عمر کے تمام بچوں کیلئے نیوزیلینڈ میں اسکول جانا الزمی ہے۔ 
پناه گزین کے بچوں کیلئے عام طور پر اسڻوڈنٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے۔

صحت
نیوزیلینڈ میں عوامی نظام صحت موجود ہے جس کے تحت امدادی طبی نگہداشت 

میسر ہے۔ پناه گزین بھی اس کے اہل ہیں۔

ڈاکڻر سے مالقات کی فیس مختلف ہے اور آپ کی عمر، محل وقوع، اور ذاتی 
صورت حال پر منحصرہے۔ 6 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ڈاکڻر سے 

مالقات مفت ہے۔

امدادی طبی نگہداشت کے اہل ہونے کے لیے آپ جب کلینک یا ہسپتال جائیں تو امدادی طبی نگہداشت کے اہل ہونے کے لیے آپ جب کلینک یا ہسپتال جائیں تو 
ریفیوجی سڻیڻس برانچ کی وه چڻھی جس میں واضح کیا گیا ہو کہ آپ نے درخواست ریفیوجی سڻیڻس برانچ کی وه چڻھی جس میں واضح کیا گیا ہو کہ آپ نے درخواست 

برائے ریفیوجی یا محفوظ انسان دائر کی ھوئی ہے، اپنے ہمراه لے جائیں۔ برائے ریفیوجی یا محفوظ انسان دائر کی ھوئی ہے، اپنے ہمراه لے جائیں۔ 

ہسپتال اور عوامی طبی خدمات کے مرکز ترجمان مہیا کر سکتے۔ 

ھنگامی طبی امداد

ھنگامی صورت حال میں آپ ڻیلیفون پر 111 سے رابطہ کر کے ہسپتال جانے کے 
لیے ایمبولینس بلوا سکتے ہیں، یا آپ سیدھے اپنے گھر سے قریبی ھسپتال جا 

سکتے ہیں۔

عوامی طبی چھان بین

آپ کو پرزور مشوره دیا جاتا ہے کے آپ عوامی طبی چھان بین مفت حاصل کریں۔ 
مالقات کا وقت مقرر کرنے کے لئے مندررجہ ذیل مرکز سے رابطہ کریں: ترجمان 

مہیا کیے جائیں گے۔ 

ولنگڻن
پناه گزین کی طبی چھان بین

فون 9002 570 04 یا www.rph.org.nz مالحظہ کریں

آپ کو مشوره دیا جاتا ہے کے آپ مفت عوامی چھان بین حاصل کریں مگر یاد 
رہے کہ یہ امیگریشن کیلئے مطلوب طبی مشاہده نہیں ہے۔

معاون ادارے
جو معاونی کئی ایسے ادارے ہیں جو معاونی خدمات پیش کرتے ہیں جن تک 

رسائی پناه گزینوں کو میسر ہے۔

اوکلینڈ ریفیوجی کونسل انکورپوریڻڈ

مفت اطالعات، مشورے، اور امداد فراہم کرتا ہے۔
 http://www.rc.org.nz/index.html :ویب سائٹ

چینج میکرز ریفیوجی فورم

ریفیوجی پس منظر کے لوگوں کو نیوزیلینڈ کی زندگانی میں بھرپور حصہ 
لینے میں مدد کرتے ہیں، بذریعہ عوامی ترقی، ریسرچ اور وکالت۔

 http://crf.org.nz/ :ویب سائٹ

ریفیوجی ڻراما ریکوری

خاص ذہنی معالجاتی خدمات ان کو پیش کرتے ہیں جو تشدد کے ستم رسیده ہوں۔
http://www.refugeetraumarecovery.org.nz :ویب سائٹ

فون: 0350 805 04

کمیونیڻی ال

قانونی مسائل حل کرنے کے لئے شروع میں مفت قانونی امداد فراہم کرتے ہیں۔ 
http://www.communitylaw.org.nz/ :ویب سائٹ

ولنگڻن مرکز کمیونڻی ال ایسے مشاورتی پروگرام کا انتظام کرتا ھے جہاں کوئی 
بھی امیگریشن سے وابستہ معلومات حاصل کر سکتا ھے۔ تفصیل کے لئے ان 

http://www.wclc.org.nz/ :کی ویبسائٹ مالحظہ کریں

سڻیزن ایڈ وائس بیورو

مفت اطالعات، مشورے، اور امداد فراہم کرتا ہے۔
http://www.cab.org.nz/Pages/home.aspx :ویب سائٹ



نیوزیلینڈ میں آپ کے قانونی درجہ کی تصدیق
آپ کو ریفیوجی سڻیڻس برانچ ( آر۔ ایس۔ بی) سے ایک چھڻی موصول ہو گی 

جو تصدیق کرے گی کے آپ نے نیوزیلینڈ میں دعوه برائے ریفیوجی و تحفـظ 
دائر کیا ہے۔

یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چھڻی اپنے پاس رکہیں اور ہمراه لے کر جائیں جب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چھڻی اپنے پاس رکہیں اور ہمراه لے کر جائیں جب 
آپ کسی دوسرے سرکاری ادارے، صحت و تعلیم مہیا کرنے والے ادارے اور آپ کسی دوسرے سرکاری ادارے، صحت و تعلیم مہیا کرنے والے ادارے اور 

خدمات مہیا کرنے والے ادارے میں جائیں۔خدمات مہیا کرنے والے ادارے میں جائیں۔

ضروری ھو تو آر۔ ایس۔ بی ان اداروں کو جو اس کتابچہ میں درج ہیں اس ضروری ھو تو آر۔ ایس۔ بی ان اداروں کو جو اس کتابچہ میں درج ہیں اس 
بات کی براه راست تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ کا درجہ ایک پناه گزین کا ہے۔ بات کی براه راست تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ کا درجہ ایک پناه گزین کا ہے۔ 
ایجنسیاں آر۔ ایس۔ بی کو اس نمبر پر فون کرسکتے ہیں: ایجنسیاں آر۔ ایس۔ بی کو اس نمبر پر فون کرسکتے ہیں: 5999 914 (09) 

RSB@mbie.govt.nz :یا ای میل:یا ای میل

ترجمانی خدمات
لینگویج الئن

لینگویج الئن بذریعہ ڻیلیفون ایک ترجمانی خدمت ہے جو پیر سے جمعہ تک 
صبح 9 بجے سے شام 6 بجے اور ہفتہ کو صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے 
تک دستیاب ہے۔ آپ لینگویج الئن کو حکومتی ایجنسیوں کے ساتھ بات کرنے 

کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بشمول: امیگریشن، انلینڈ ریوینیو، انڻرنل افیرز، 
تعلیم، ورک اینڈ انکم، پیشاورانہ خدمات، اور پولیس۔ لینگویج الئن استعمال کرنے 
کے لئے جب آپ کسی حکومتی ایجنسی جائیں یا ڻیلیفون پر بات کریں تو لینگویج 
الئن طلب کریں اور بتائیں کہ کون سی زبان چاہئے۔ مزید معلومات کے لئے اور 

شریک ایجنسیوں کی مکمل فہرست کے لئے مالحظہ کریں: 

www.languageline.govt.nz :ویب سائٹ
مفت فون: 656 656 0800

شناختی دستاویز
خدمات تک رسائی کے لئے آپ کو شناختی دستاویز ( آئی۔ ڈی) کی ضرورت 

پڑے گی۔ عام طور پر بپیشتر اداروں میں پاسپورٹ آپ کی شناخت متعین کرنے 
کے لئے کافی ہے۔

سرڻیفیکیٹ برائے شناخت

اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو سرڻیفیکیٹ آف آئڈ نڻڻی (سی۔او۔ آئی) 
امیگریشن نیوزیلینڈ (آئی۔ این۔ زیڈ) کے کسی دفتر سے حا صل کرنا پڑے گا۔ یہ 

سرڻیفیکیٹ امیگریشن نیوزیلینڈ سے جاری کرده ایسی دستاویز ہے جس میں آپ کی 
تصویر ھو گی اور دیگر سوانح عمری معلومات درج ھوں گی جیے آپ کا نام اور 
تاریخ پیدائش۔ آئی۔ این۔ زیڈ سرڻیفیکیٹ پر ویزا جاری کر سکتا ہے۔ دیگر ایجنسیاں 
جیسے ورک اینڈ انکم اوربینک اس سرڻیفیکیٹ کو شناحت کا ثبوت تسلیم کرلیں گے۔

یہ سرڻیفیکیٹ حاصل کرنے کی درخواست کے لئے امیگریشن نیوزیلینڈ کے 
قریبی دفتر سے مالقات کا وقت متعین کریں۔ آپ کو امیگریشن نیو زیلینڈ کے دفاتر 

www.immigration.govt.nz :کی فہرست ان کی ویبسائٹ پر ملے گی

رہائشی پتہ
پیشتر حکومتی ایجنسیاں اور خدماتی اداروں کو (جیسے بینک، الیکڻرسڻی اور 
ڻیلیفون کمپنیاں) آپ کے رہائشی پتہ کے ثبوت کی ضرورت ھوتی ہے۔ یہ ایک 

سرکاری خط ھو سکتا ہے جو آپ کو بھیجا گیا ھو- جیسے ریفیوجی سڻیڻس برانچ کا 
وه خط جس میں تصدیق کی گئی ھو کہ آپ نے دعوه دائر کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 
کوئی ایسا سرکاری خط نہ ھو جس پر آپ کا درست پتہ لکھا ھو تو آپ آر۔ ایس ۔ بی 

سے طلب کر سکتے ہیں۔

جائے سکونت

اگر آپ رہنے کی جگہ تالش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے مقامی اخبارات کرایہ کی 
جائے سکونت مشتہر کرتے ہیں – کوئی "فلیٹ" یا کسی گھر میں ایک کمره۔ ڻریڈ 

می (www.trademe.co.nz) پر بھی کرایہ کی جائے سکونت ھوتی ہیں۔ آپ کی 
مقامی سپر مارکیٹ، الئبریری، یا عوامی مرکز میں ایک نوڻس بورڈ ھو سکتا ہے 
جہاں لوگ کرایہ کے فلیٹ یا کمره کی تشہیر کرتے ہیں۔ پراپرڻی ایجنٹ اور کرایہ 

داری ایجنٹ آپ کو جائے سکونت ڈھونڈنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ وه آپ سے اس 
خدمت کا معاوضہ لیں گے۔ اگر آپ کا ہاتھ تنگ ہے تو ورک اینڈ انکم سے رجوع 

 www.workandincome.govt.nz :کریں

بینک
آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ ڻیکس کے مقاصد اور تنخوا ه یا آمدنی موصول کرنے کے 

لئے کھولنا ھو گا۔ ہیشتر بینکوں کا مطالبہ ھوتا ہے:
دو قسم کیدو قسم کی شکل میں شناخت ھونی چاہئےجیسے پاسپورٹ، ڈرائیونگ الئسنس'   ‹

پیدائش کا سرڻیفیکیٹ۔ اور
آپ کے رہائشی پتہ کاآپ کے رہائشی پتہ کا ثبوجیسے کسی حکومتی ایجنسی یا کسی سہولیاتی   ‹

ادارے (جیسے بجلی کی کمپنی) سے موصول شده خط 

اپنے مقامی بینک یا جہاں آپ کام کرتے ھوں وہاں کے قریبی بینک میں اکاونٹ کھولیں۔

انلینڈ ریوینیو ڈیپارڻمنٹ
نیو زیلینڈ میں کام کرنے کے لئے یا ورک اینڈ انکم سے امداد پانے کے لئے آپ کو 

انلینڈ ریوینیو سے ڻیکس نمبر کی ضرورت ھو گی۔

انلینڈ ریوینیو نمبر حاصل کرنے کے لئے IR595 فارم مکمل کریں۔ اس فارم کی کاپی 
حاصل کرنے کے لئے انلینڈ ریوینیو سے 773 257 0800 پر رابطہ کریں یا ان کی 
 www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers :ویبسائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں
اپنے پاسپورٹ اور ثبوت رہائشی پتہ کے ساتھ فارم آئی۔ آر IR595 لے کر اپنے قریبی 
آئی۔ آر کے دفتر جائیں۔ آپ کے دستاویز کی تصدیق کے بعد آئی۔ آر۔ ڈی آپ کو آئی۔ آر 

نمبر جاری کر دے گا۔

www.ird.govt.nz :ویب سائٹ
مفت فون: 774 377 0800 

مالزمت
اگر آپ کو ورک ویزا جاری کیا گیا ھو – اگرچہ آپ کی درخواست برائے ریفیوجی یا 

محفوظ انسان زیرعمل ہے- تو آپ نیو زیلینڈ میں کام کر سکتے ھیں۔

بہت سی ایسی جگہیں ھیں جہاں کام ڈھونڈا جا سکتا ہے، جیسے کہ اخبارات اور 
اون الین۔

ویب سائڻس

زیاده تر مالزمت اون الین مشتہر کی جاتی ہیں – اور یہاں پر کئ کار آمد ویبسایڻس 
ہیں جہاں پر آپ عالقے اور قسم کے اعتبار سے اور اپنے علم اور اہلیت کے مطابق 

مالزمت تالش کر سکتے ہیں۔ کچـھ مقبول ویبسایڻس مندرجہ ذیل ہیں:
www.seek.co.nz

www.trademejobs.co.nz

اخبارات

اخبارات میں عام طور پر نوکریوں کو "اسامیاں خالی" (سچویشن ویکینٹ) کہا 
جاتا ہے۔ اور 'درجہ بند اشتہارات' والے حصہ میں ایسی اخبارات میں شائع ھوتے 

ھیں جیسے کہ:
The Dominion Post – www.dompost.co.nz

حکومتی ایجنسیاں

پیشاورانہ خدمات اور ورک اینڈ انکم آپ کو عملی مشوره کے ذریعہ مالزمت 
ڈھونڈنے میں مدد کر سکتے ھیں۔ جیسے کہ: ورک شاپس، تربیت کے مواقع، 

نوکریوں کی فہرستیں، تالش مالزمت کی تربیت، اور نصابی کوائف لکھنے کے 
انداز۔ ان کی ویبسایٹ مالحظہ کریں:

www.careers.govt.nz :خدمات پیشاورانہ
www.workandincome.govt.nz :ورک اینڈ انکم

مالیاتی امداد
اگر آپ کے پاس قانونی طور پر اور حالیہ جاری کرده ویزا ہے تو آپ ورک اینڈ 
انکم نیوزیلینڈ سے 'ایمرجنسی بینیفٹ' (ہنگامی مالیاتی امداد) کے اہل ھو سکتے 

ہیں جب تک آپ کا دعوه زیر عمل ہے۔

آپ کو اپنی رہائش کے قریبی ورک اینڈ انکم کے دفتر میں کسی کیس منیجر سے 
رابطہ کرنا پڑے گا۔

مزید معلومات کے لئے اپنے مقامی ورک اینڈ انکم کے دفتر جائیں یا اس 
ڻیلیفون پر رابطہ کریں: 009 559 0800، یا ان کی ویب سائٹ مالحظہ کریں: 

www.workandincome.govt.nz اگر آپ انگریزی نہیں بول سکتے 
یا بہت کم بول سکتے ھوں تو ورک اینڈ انکم دوسری زبانوں میں بھی معلومات 

فراہم کرتے ہیں:
مینڈارن – 001 661 0800  ‹
کینڻونیز – 004 664 0800  ‹

ہندی/اردو – 003 993 0800  ‹
فارسی – 006 996 0800  ‹
عربی – 008 668 0800  ‹

خمیر– 004 994 0800  ‹
صومالی – 007 997 0800  ‹

پنجابی – 005 995 0800  ‹
ویتنامی – 005 665 0800  ‹


