ی
رسان برای جامعه
به روز
ی
انسان فعیل در افغانستان بسیار متاثر است .ما اینجا هستیم تا در این دوران دشوار و
صلیب رسخ نیوزلند از بحران
ی
همچنی آماده حمایت از مهاجران تخلیه شده از افغانستان به
نامعلوم ،از جامعه افغان خود در نیوزلند حمایت کنیم .ما
هنگام ورود آنها به نیوزلند هستیم.
ی
رهبان و اعضای
هان برای ارتباط مستقیم با ر
ما به انتشار به روزرسان های منظم ادامه خواهیم داد و به دنبال فرصت ی
جامعه در نیازهای نوظهور خواهیم بود .در زیر به روز ی
رسان ی
پیشفت ها  ،آنچه  NZRCدر حال ی
برخ از آخرین ر
حاض
ی
ی
ر
انجام یم دهد ،و ی
بیشبی نیاز داشته باشند ،ارائه شده است.
پشتیبان و کمک
کسان که ممکن است به
برخ منابع برای
ی
کتب  ،ما به طور مرتب محتوای موجود در وب سایت خود را به روز یم کنیم.
عالوه بر این به روز رسان های ر

www.redcross.org.nz/stories/overseas/afghanistan-humanitarian-crisis/.

ً
ر
گسبده با شبکه های اجتمایع خود به ر
لطفا این صفحه را به طور ر
صون دری و پشتو از تمام
اشباک بگذارید .ضبط های
ری
می در صفحه وجود دارد.
ی
سپتامب  ۲۰۲۱از ساعت  ۲-۱بعدازظهر ما ی
سخبانان زیر خواهیم
مببان یک رویداد  Facebook Liveبا
پنجشنبه ۲،
ر
بود:
سارا استوارت بلک (دببکل صلیب رسخ نیوزیلند)راشل اوکانر (مدیر کل مهاجرت))(NZRCاکلیلو هابته گرگیش (مشاور اسکان میل ( )(NZRCو همش لو هماهنگ کننده بازسازی پیوندهای خانواده )(NZRCلینک برنامه https://www.facebook.com/NewZealandRedCross/posts/4536575536386176 :
ما از شما دعوت یم کنیم تا به صورت مجازی به ما بپیوندید .این جلسه به زبان انگلییس با ترجمه دری ارائه شده توسط
ی
ییک از کارگران متقابل فرهنیک ما ،خواهد بود.

ی
رسان
آخرین اخبار به روز
•
•
•
•

از روز پنجشنبه  ۲۶آگست ،نیوزلند تخلیه فرودگاه ی
بی الملیل حامد کرزی در کابل را پایان داده است.
ی
ر
ر
دولب
 ۳۹۰نفر شامل شهروندان نیوزلند  ،مقیمان دائم و دارندگان ویزا  -از جمله مبجمان و کسان که با نهادهای
همکاری یم کنند  -در دو هفته گذشته از افغانستان تخلیه شده اند .
در حایل که بسیاری از این تخلیه شده ها به نیوزلند رسیده اند ،ی
برخ هنوز وارد این کشور نشده اند ،بنابراین
اعداد دقیق در دسته های مختلف هنوز مشخص نیست.
دولت گفته است که آنها برای استخراج افراد ر
ر
باق مانده با اتصال به نیوزلند ،با رسکای ی
بی الملیل برای تالش های
مستمر در صورت امکان همکاری خواهند کرد.

کارهان است؟
 NZRCدر حال انجام چه
ی
- ۱حمایت برای افراد تخلیه شده:
در  ۲۹آگست ،اداره مهاجرت نیوزلند از صلیب رسخ نیوزلند درخواست کرده است که لباس و سایر اقالم یضوری را برای
کمک به تخلیه شدگان فعیل ارائه دهد .پوشاک و سایر اقالم از فروشگاههای صلیب رسخ ما تهیه و به مراکز  MIQو مرکز
اسکان پناهندگان  Mangereتحویل داده شد.
در آخر هفته ،ما از استقبال ر
گسبده جامعه برای حمایت از ورودی های جدید به  Aotearoaدلگرم شدیم .هدیه های
ر
حمایب شامل پوشاک (با در نظرداشت فرهنگ) ،اسباب بازی ها و فعالیت های مناسب برای کودکان  ،وسایل خانه و غذا
بود .اعضای جامعه افغان ی
نب برای کمک به خدمات ترجمه و تفسب تماس گرفتند.
ی
ی
نکردن بود .با وجود اینکه اکنون دیگر نیازی به کمک های مایل نیست ،در
مهربان جامعه اوکلند و وایکاتو باور
سخاوت و
ی
ر
صورت درخواست حمایت های بیشب ،ما وبسایت خود را به روز رسان یم کنیم و با جوامع تماس خواهیم گرفت.

بازیان پیوندهای خانواده(RFL):
 - ۲ر
اگر تماس با اعضای خانواده در افغانستان قطع شده است:
خانواده های خارج از کشور ممکن است برای برقراری ارتباط با خانواده های خود در افغانستان دچار مشکل شوند .اگر در
نیوزلند هستید و ارتباطتان با خانواده در افغانستان قطع شده است ،ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم .با وجود
بی الملیل صلیب رسخ ) (ICRCدر کابل برای ر
یافیی
نامشخص بودن وضعیت  ،خدمات صلیب رسخ نیوزلند ) (RFLبا کمیته ی
خانواده مفقود شده همکاری یم کند .
ً
بازیان پیوندهای خانواده را از طریق فرم آنالین تکمیل کنید و یا به این آدرس ایمیل بفرستید:
لطفا تیم
ر
 familylinks@redcross.org.nzو ما در ارسع وقت تماس خواهیم گرفت .
ردیان در صلیب رسخ نیوزلند شما باید در نیوزلند اقامت داشته باشید.
• برای اقامه پرونده ر
ر
.
• خدمات ما رایگان و محرمانه است ما یم توانیم مبجیم را بدون هیچ هزینه ای ارائه دهیم.
• ما از همه جنس ها  ،مذاهب و قومیت ها حمایت یم کنیم.
ً
اگر در افغانستان با خانواده خود در تماس هستید  ،لطفا در صورت عدم امکان برقراری ارتباط از طریق روشهای معمول ،
در مورد راههای ارتبایط جایگزین صحبت کنید.
ً
ً
لطفا توجه داشته باشید :ما نیم توانیم با درخواست ویزا کمک کنیم یا مستقیما از مهاجرت نیوزلند برای اخذ مجوز
ً
برای آوردن اعضای خانواده به نیوزلند حمایت کنیم .لطفا اطالعات و اسناد شخیص حساس را برای ما ارسال نکنید
مگر اینکه توصیه شده باشد.

. ۳درخواست برای افغانستان
ر
بیشبین
جان خواهد رسید که
NZRCدرخواست خایص را ایجاد کرده است .کمکهای جمع آوری شده از این درخواست به ی
نیاز را داشته باشد ،برای مثال کمک کردن به مهاجران افغان که در آتروآ نیوزلند مستقر خواهند شد  ،و یا در افغانستان در
جان که کمیته ی
بی الملیل صلیب رسخ ) (ICRCبه مجروحان و معلوالن کمک یم کند و به زندانیان کمک یم کند تا با خانواده
ی
قوانی ر
بشدوستانه ی
ی
بی الملیل ) (IHLو حمایت از
های خود ارتباط برقرار کنند ،حمایت از شفاخانه ها ،جلوگبی از نقض
هالل احمر افغانستان .
ر
بیشب و یا اهدا به سایت مراجعه کنیدredcross.org.nz/donate/afghanistan- :
برای کسب اطالعات
humanitarian-crisis/

شفاف سازی نقش صلیب رسخ نیوزلند
مانند هر کاری که انجام یم دهیم ،حمایت صلیب رسخ نیوزلند با اصول اسایس ما مطابقت دارد .ما یک سازمان
ی
ندگ افراد آسیب پذیر با بسیج نبوی ر
ر
بشیت و افزایش مقاومت جامعه است.
بشدوستانه هستیم که ماموریت آن بهبود ز
ر
تصمیمان که توسط مهاجرت نیوزلند درباره درخواست ویزا یا وضعیت مهاجرت گرفته یم
صلیب رسخ نیوزلند نیم تواند بر
ر
شناسان نباید با صلیب رسخ نیوزلند به اشباک گذاشته شود
شود ،تأثب بگذارد .بنابراین ،اطالعات شخیص شامل اسناد
ی
ردیان برای رسویس
مگر اینکه درخواست شود .تنها دلییل که  NZRCدرخواست هویت یم کند این است که درخواست
ر
بازیان پیوندهای خانواده ) (RFLرا ارائه دهد .
ر
ً
اگر باشندگان نیوزلند به دنبال مشاوره مهاجرت و حمایت از اعضای خانواده خود در افغانستان هستند ،باید مستقیما با
MFATو مهاجرت نیوزلند تماس بگبند .
ی
پشتیبان
خدمات مشاوره و
ر
لیسب از
ما یم دانیم که این زمان فوق العاده ناراحت کننده برای جوامع افغان ما در نیوزلند است .وزارت جوامع قویم
منابع جامعه ای را تهیه کرده است که افراد و خانواده ها یم توانند از آنها برای حمایت درخواست کنند .
https://www.ethniccommunities.govt.nz/news/counselling-and-other-support-services-for-afghancommunities-in-aotearoa/

