د ټولنې او برخه اخیستونکي تازه کول
 ۳۰نومبر ۲۰۲۱

د  NZRCمالتړ تازه کول
ان هوډ ته ښه راغالست
د نیوزیلینډ سره صلیب د نوي پروژې همغږي کوونکي په توګه د ان هوډ هرکلي ته لیواله دی ترڅو د افغانستان د بشري ناورین
په اړه د  NZRCکار رهبري کړي .ان یو کلینیکي روانشناس دی چې په خصوصي تمرین کې کار کوي او د یو لړ مسلکي کسانو
لپاره نظارت چمتو کوي .این د  ۲۰۰۶او  ۲۰۰۷تر منځ د یو ارواپوه په توګه د کډوال نیوزیلینډ ( )RASNZپه توګه کار کړی او
د  ۲۰۱۵او  ۲۰۲۰تر منځ یې  CEOوه .په تیرو  ۱۵کلونو کې ،ان د  Whirinaki Child and Adolescent Communityد
دماغي روغتیا او  ProCareمشرتابه پوستونه کې هم کار کړی .پوستونه
له افغان مهاجرینو سره د مرستو دوام
• په اکلینډ کې یوه ډله نیوزیلینډ ته د نورو وتلو لپاره د اړینو توکو چمتو کولو ته دوام ورکوي .دا د مهاجرت ادارې ته سپارل
شوي چې د اړتیا په صورت کې به یې په نیوزیلینډ کې میشتو افغانانو ته وویشي.
• د هر هغه چا څخه مننه چې په سخاوت سره یې د افغان اپیل https://www.redcross.org.nz/donate/afghanistan-
 /humanitarian-crisisسره مرسته کړې .مرسته شوې مرستې له افغانستان څخه راغلو نویو کورنیو ته د اړتیا وړ توکي لکه
د حفظ الصحې کټونه ،بوټان ،اډاپټر پلګونه او د ماشومانو فعالیتونه چمتو کړي دي.
• د ګودام سره په ملګرتیا کې د ډی پال هاوس څخه هم مننه چې د افغان ایستلو لپاره د نویو ګرمو جامو ،بوټانو او لوازمو
مرستې لپاره .د باکیفیته جامو ،بیروني جامو او نورو اړینو توکو د لویې مرستې لپاره د هانس څخه هم مننه.
• زموږ د  NZRCټیمونه په کریسټچرچ ،دنیدن ،پالمرسټون شمالي او اکلینډ کې د  MBIEپه استازیتوب په ټولنه کې میشتو
مهاجرینو ته د خوراکي توکو ویشلو ته دوام ورکوي ،پداسې حال کې چې د استوګنې غوښتنلیکونه پروسس کیږي .نورې ادارې
په ویلینګټن او هیمیلټن کې د واؤچرونو توزیع کولو لپاره د  MBIEسره مرسته کوي.

د ټولنې د مشرانو غونډه
• د نومبر په  ،۲۲د  NZRCکارمندانو په ځواب کې ښکیل وو ،د افغان ټولنې له مشرانو سره وکتل ترڅو تازه معلومات وړاندې
کړي او واوري چې د دوی د ټولنې غړو لپاره څه دي.
• افغان مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې له ان سره په مستقیمه توګه په  ann.hood@redcross.org.nzاړیکه ونیسي
ترڅو د ټولنې د اړتیاوو او لومړیتوبونو په اړه خپل نظر وړاندې کړي.
• د ټولنې مشرانو سیمو ته د تلونکو مهاجرینو لپاره د استوګنې د مناسبیت په اړه خپلې اندیښنې شریکې کړې ،او د ویزې د
پروسې اړتیا چې څومره ممکنه وي چټکه شي .ایستل شوي کسان چې دمخه په ټولنه کې دي د الزمي لګښتونو لکه ټرانسپورټ
او طبي پاملرنې پوره کولو لپاره مبارزه کوي  ،پداسې حال کې چې دوی د ویزو او اړوندو امتیازاتو پروسس کیدو ته انتظار
باسي.
• مشرانو د ټولو ادارو لخوا د روښانه او منظم اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ چې د ویستلو په مالتړ کې ښکیل دي ،ترڅو ټولنې
وکولی شي په سیمو کې د میشته کیدو په وخت کې د ویستلو لپاره په ګډه ،بشپړ ډول مالتړ چمتو کړي.

د افغان ځوانانو لپاره د فشار او هوساینې ناستې
الندې د افغان ځوانانو ( ۲۶-۱۴کلنو) لپاره د فشار او هوساینې ناستې لینکونه دي .دا ناستې به ټول یو ساعت دوام وکړي او د
هر هغه ځوان لپاره خالص وي چې د افغانستان د بشري ناورین لخوا اغیزمن شوي .غونډې په دریو برخو ویشل شوي دي:
اکلینډ  /هیملټن  ،پالمرسټن شمالي  /ویلینګټن  ،او کریسټ چرچ  /دنیدن که تاسو د کوم ځوان په اړه پیژنئ چې غواړي له دې
سیمو څخه بهر ګډون وکړي ،مهرباني وکړئ  latifa.ali@redcross.org.nzبریښنالیک واستوئ.

په ویبینار کې شامل دي:
• پوهیدل چې فشار څه شی دی
• د فشار د مختلفو ډولونو څخه خبرتیا
• د هوساینې د ښه کولو لپاره د ځینو الرو رامینځته کول
• وسیلې د فشار او هوساینې اداره کولو کې مرسته کوي

• اکلینډ/همیلټن :چهارشنبه د دسمبر  ۱له  ۷:۰۰څخه تر  ۸:۰۰بجو پورې
https://us02web.zoom.us/j/87485781258?pwd=ZUpNeWxhempkbVdhdTZUdXZQZjFwQT09
که اړتیا وي ،د غونډې  ۱۲۵۸۸۵۷۸۸۷۴ IDدی او پاس کوډ  ۱۰۱۷۱۷دی

• پالمرسټون شمالي/ویلینګټن :چهارشنبه د دسمبر  ۸د ماښام له  ۷:۰۰څخه تر  ۸:۰۰بجو پورې
https://us02web.zoom.us/j/89449062547?pwd=Zy9TZ0RzeTNyRGxHdjFKMXFWbDh5QT09
که اړتیا وي ،د غونډې  ۲۵۴۷۴۹۰۶۸۹۴ IDدی او پاس کوډ  ۹۵۵۵۹۱دی

• کریسټچرچ /دنیدن :چهارشنبه د ډسمبر  ۱۵د ماښام له  ۷:۰۰څخه تر  ۸:۰۰بجو پورې
https://us02web.zoom.us/j/82135581499?pwd=V3laRUFiMENCWGQ5NG1HcFU1WDJGdz09
که اړتیا وي ،د غونډې  ۱۴۹۹۳۵۵۸۸۲ IDدی او پاس کوډ  ۰۱۹۶۸۶دی

تازه خبرونه
• د دوشنبې په ورځ د نومبر په  ،22عالي محکمې د کډوالۍ د کورنۍ د مالتړ کټګورۍ ( )RFSCپه اړه د کډوالۍ نیوزیلینډ
پریکړو باندې د ټولنې قانون قضایی بیاکتنې کلیدي برخې ومنلې .د کډوالۍ نیوزیلینډ څخه غوښتل شوي چې د  RFSCله الرې د
استوګنې ویزې صادرولو په اړه د دوی پریکړو له سره غور وکړي.

• د قضایي بیاکتنې د پایلو په اړه نور معلومات دلته موندلی شئ:
https://www.stuff.co.nz/national/politics/126926375/afghan-nationals-win-case-to-have-visaapplications-considered
• د بهرنیو چارو له وزیرې نانیا مهوتا سره د یوې وروستۍ مرکې له مخې  ۷۶۹کسان چې ویزې لري له افغانستانه وتلي دي .له
دې څخه  ۶۳۵ال دمخه په نیوزیلینډ کې دي .د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت وروستي تازه معلومات یادونه کوي چې ~
 ۱۰۰۰خلک (د اتباعو ،دایمي اوسیدونکو او ویزې لرونکو په ګډون) اوس هم په افغانستان کې دي او ممکن مرستې ته اړتیا
ولري.

