به روز رسانی جامعه و سازمانهای مرتبط

 ۳۰نوامبر ۲۰۲۱
به روز رسانی در مورد پشتیبانی صلیب سرخ نیوزیلند
خوش آمد گویی به آن هود
صلیب سرخ نیوزیلند به خاطر استقبال از آن هود به عنوان هماهنگ کننده پروژه جدید برای
رهبری کار صلیب سرخ نیوزیلند در رابطه با بحران انسانی افغانستان هیجان زده است .آن یک
روانشناس بالینی است که در مطب خصوصی کار می کند و نظارت را برای طیف وسیعی از
متخصصان فراهم می کند .آن بین سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۷برای پناهندگان بهعنوان نجات
یافتگان نیوزیلند ) (RASNZبهعنوان روانشناس کار میکرده است و بین سالهای  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۲۰مدیرعامل بوده است .در  ۱۵سال گذشته ،آن همچنین برای سالمت روانی جامعه کودک
و نوجوان فیریناکی و مراقبت حرفهای خدمات روانشناختی در سمت های مدیریتی کار کرده
است.
حمایت مداوم از مهاجران افغانستانی
• یک تیم در اوکلند به آماده سازی اقالم ضروری برای هر گونه تخلیه اضافی که به نیوزیلند
میرسند ادامه می دهد .اینها به اداره مهاجرت تحویل داده شده است و در صورت نیاز آنها را بین
افغانستانی هایی که به نیوزیلند می رسند توزیع می کند.
• از همه کسانی که سخاوتمندانه به درخواست افغانستان کمک کردند تشکر می کنیم.
کمک های مالی اهدایی ،اقالم ضروری مانند بسته های بهداشتی ،کفش ،دوشاخه های آداپتور و
اسباب بازیهای کودکان را برای خانواده های تازه وارد از افغانستان فراهم کرده است.
• از دپل هاوس ) (De Paul Houseبا همکاری ویرهاوس ) (The Warehouseبرای اهدای لباس
های گرم جدید ،کفش ها و لوازم جانبی برای مهاجران افغانستانی تشکر می کنیم .همچنین ازهینس
) (Hanesبرای اهدای لباس زیر با کیفیت ،لباس بیرون و سایر اقالم ضروری تشکر می کنیم.
• در حالی که درخواستهای اقامت در حال پردازش هستند ،تیمهای صلیب سرخ نیوزیلند در
کرایستچرچ ،دانیدن ،پالمرستون نورث و اوکلند همچنان به توزیع کوپنهای غذا به افراد
تخلیهشده مستقر در جامعه از طرف)  MBIEوزارت تجارت ،نوآوری و اشتغال ( ادامه میدهند.
آژانس های دیگر از  MBIEبرای توزیع کوپن ها در ولینگتون و همیلتون حمایت کرده اند.

نشست رهبران جامعه
• در  ۲۲نوامبر ،کارمندان صلیب سرخ نیوزیلند که در این پاسخ شرکت داشتند ،برای به روز
رسانی با رهبران جامعه افغانستان مالقات کردند تا آنچه را که برای اعضای جامعه آنها مهم
است بشنوند.
• از رهبران جامعه افغانستان دعوت شده است تا برای ارائه بازخورد در مورد نیازها و اولویت
های جامعه در رابطه با اسکان افراد تخلیه شده مستقیما ً با آن تماس بگیرند:
• رهبران جامعه نگرانی های خود را در مورد مناسب بودن مسکن برای مهاجرانی که به این
مناطق مهاجرت کرده اند ،و نیاز به تسریع در رسیدگی به ویزا تا آنجا که ممکن است ،به اشتراک
گذاشتند .تخلیهشدگانی که در حال حاضر در جامعه هستند ،برای پرداخت هزینههای ضروری
مانند حملونقل و مراقبتهای پزشکی ،در حالی که منتظر رسیدگی به ویزا و حقوق مربوطه
هستند ،در تالش هستند.
• رهبران بر اهمیت ارتباط شفاف و منظم توسط همه آژانس های دخیل در حمایت از تخلیه شدگان
تاکید کردند ،به طوری که جوامع بتوانند حمایت مشترک و همه جانبه را برای تخلیه شدگان در
هنگام اسکان آنها در مناطق ارائه دهند.

جلسات استرس و رفاه برای جوانان افغانستانی
در زیر پیوندهای جلسات استرس و تندرستی برای جوانان افغانستانی ( ۱۴تا  ۲۴سال) وجود
دارد .این جلسات همگی به مدت  ۱ساعت برگزار می شود و برای جوانانی که از بحران انسانی
افغانستان آسیب دیده اند ،رایگان است .جلسات به سه منطقه تقسیم می شوند :اوکلند/همیلتون،
پالمرستون نورث/ولینگتون و کرایست چرچ/دانیدن .اگر جوانی را می شناسید که مایل است در
ایمیل
خارج از این مناطق در این جلسات شرکت کند ،لطفا ً به
بزنید .
وبینار شامل این موضوعات است :
• درک اینکه استرس چیست؟
• آگاهی از انواع استرس
• ایجاد برخی راهها برای بهبود تندرستی
• ابزارهایی برای کمک به مدیریت استرس و تندرستی

• اوکلند/همیلتون :چهارشنبه  ۱دسامبر  ۷:۰۰تا  ۸:۰۰بعد از ظهر

در صورت نیاز ،شناسه جلسه  1258 8578 874و رمز عبور  101717است.
• پالمرستون نورث /ولینگتون :چهارشنبه  ۸دسامبر ساعت  ۷:۰۰تا  ۸:۰۰بعد از ظهر

در صورت نیاز ،شناسه جلسه  2547 4906 894و رمز عبور  955591است.
• کرایست چرچ/دانیدن :چهارشنبه  ۱۵دسامبر ساعت  ۷:۰۰تا  ۸:۰۰بعد از ظهر

در صورت نیاز ،شناسه جلسه  1499 3558 821و رمز عبور  019686است.

به روز رسانی آخرین اخبار
• در دوشنبه  ۲۲نوامبر ،دادگاه عالی بخش های کلیدی بررسی قضایی قانون جامعه درباره
تصمیمات مهاجرت نیوزیلند در مورد رده حمایت از خانواده پناهندگان  RFSCرا پذیرفت .از
اداره مهاجرت نیوزیلند خواسته شده است که در تصمیمات خود در مورد صدور ویزای اقامت
از طریق  RFSCتجدید نظر کند.
• اطالعات بیشتر در مورد نتیجه بازبینی قضایی را می توانید در اینجا بیابید:

• بر اساس مصاحبه اخیر با ننایا ماهوتا وزیر امور خارجه ۷۶۹ ،نفر با ویزا ،افغانستان را ترک
کرده اند و  ۶۳۵مورد از آنها در حال حاضر در نیوزیلند هستند .آخرین به روز رسانی وزارت
امور خارجه و تجارت اشاره می کند که حدود  ۱۰۰۰نفر (شامل شهروندان ،افراد مقیم دائم و
دارندگان ویزا) هنوز در افغانستان هستند و ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.

