اطالعات بَروز شدۀ جامعه و ادارات ذیدخل

 - ١٠فبروری ٢٠٢٢

حمایت از جامعۀ افغانها
وزارت تجارت ،نوآوری و اشتغال ) (MBIEبا صلیب سرخ نیوزیلند قرار دادی بسته است تا افغانهای که از
بحران متاثر گردیده و در کشور نیوزیلند ساکن می گردند را مورد حمایت قرار بدهد .این افراد جدید در
شهرهای اوکلند ،همیلتون ،پالمرستون نورت  ،ولینگتون و کرایست چرچ مستقر میشوند.
صلیب سرخ نیوزیلند همچنان به ارائه اقالم ضروری بهداشتی برای افغانها در بدو ورود به اوکلند و ارائه کوپون
های غذایی برای رفع نیازهای اولیه خانواده ها برای هفته های ابتدایی شان ادامه می دهد .ما با فراهم نمودن
وسایل مورد ضرورت خانه ها مسئول تنظیم خانه ها هستیم ،تا هنگامیکه خانواده ها به جامعه نقل مکان می
کنند ،خانه های آماده در اخیتار شان قرار بگیرند .تیم های ما همچنین با تهسیل کننده گان اجتماعی بطور نزدیک
کار میکنند تا خانواده ها را به منابع و خدمات اجتماعی وصل کنند.
تهسیل کننده گان اجتماعی عبارتند از:
• اوکلند – فهیمه سعید ،تراست خانواده و جامعه مهاجران جدید
• همیلتون – جو دلیزل ،انجمن پناهندگان وایکاتو
• پالمرستون نورت – عصمت ،شورای چندفرهنگی مانواتو
• ولینگتون – راحله خلیلی) Changemakers ،سازندگان تغییر(
• کرایست چرچ – رضا علوی ،خدمات اسکان مجدد کرایست چرچ

برنامه زنده فیس بوکی در آینده – حمایت از جامعه افغانها
در ماه جاری ،ما میزبان یک برنامه زنده فیس بوکی هستیم تا در مورد خدمات و حمایت های ارائه شده توسط
صلیب سرخ نیوزیلند و تهسیل کننده گان اجتماعی به مهاجر ین افغان اطالعات دهیم.
تاریخ
پنجشنبه ١٧ ،فبروری از ساعت  ٦:٣٠تا۵ :٣٠
هییت رهبری جلسه
• خانم آن هود ،هماهنگ کننده تیم صلیب سرخ نیوزیلند برای رسیده گی به افغانها
• دکتر فهیمه سعید ،مدیر تراست مهاجران جدید خانواده و جامعه اوکلند
• فین ایگان ،مدیر روابط ،حمایت پناهندگان و مهاجران )وزارت تجارت ،نوآوری و اشتغال(MBIE
شما می توانید با کلیک بر روی این لینک به برنامه زنده فیس بوکی بپیوندید:
https://www.facebook.com/101443726566068/posts/5153725308004526/

ترجمه دری بطور زنده ارائه خواهد شد.
سواالت را می توانید از طریق چت روم بپرسید.

حمایت های دیگر صلیب سرخ نیوزیلند

بازیابی افراد خانوادها
اگرشما ارتباطتان را با اعضای خانواده تان در افغانستان از دست داده اید ،میتوانید با تکمیل فرم موجود در
وبسایت ما ،یا از طریق ایمیل به Familylinks@redcross.org.nzبه طور مستقیم با «بازیابی افراد خانواده»
تماس بگیرید.
نوت :این بخش خدماتی برای درخواست ویزا ی شما همکاری کرده نمی تواند و نه از طرف شما به اداره
مهاجرت نیوزلند وکالت کرده می تواند .لطفا ً اطالعات یا اسناد حساس شخصی را ارسال نکنید مگر اینکه از
شما خواسته شود.

آخرین خبرها
•

تا  ٢٤جنوری ١٠١٨ ،نفر از افغانستان به نیوزیلند آمده اند .این افراد شامل:

 ٨٣٧ oنفر اتباع افغانستان با ویزای سیاحتی اضطراری ( )٧٧٩یا سایر ویزاهای موقت (.)۵٨
 ١٨١ oنفر دارای تابعیت نیوزیلند( ،)٧٩اقامت دائم ( )٤٤یا سایر ویزاهای اقامت(.)۵٨
•

فیل توایفورد ،معاون وزیر مهاجرت گفته است که  ٢٠٠ویزا نیز برای قاضی های زن ،مدافعان حقوق
بشر+ LGBTQI ،افغان و سیاستمداران ارشد صادر شده است .سازمان ملل متحد در گزارشی در اواخر
جنوری اعالم کرد که این گروه ها هدف حمالت تالفی جویانه متعددی از سوی طالبان قرار گرفته اند.

