د ټولنې تازه خبرتیا
DATE SENT
نیوزیلینډ سره صلیب په افغانستان کې د روان بشري ناورین له امله خپل ژور خواشینی احساسات والندی کوی .موږ دلته په دې
سخت او نامالبم حاالتوکې زموږ میشته افغانان په نیوزیلینډ کیمالتړ او مرسته کوول ته ضرورت لری
موږ امادهیو کله چه د افغانستان څخه د وتلو کسانو نیوزیلینډ ته راشی دوی ته مالتړ وکړو.

موږ به منظم شکل سره تازه معلومات خپرولو ته دوام ورکړو او د فرصتونو په لټه کې یو چې په مستقیم ډول د ټولنې مشرانو او
غړو سره د اړتیاو په صورتسره اړیکه ونیسو.
الندې د ځینې وروستي پرمختګونو په اړه تازه معلومات دي چه نیوزیلینډ سره صلیب دا مهال څه کوی او څنگه ځینې سرچینې
د هغو کسانو لپاره چې ممکن مالتړ او مرستې ته ضرورت ولري .د دې لیکل شوي تازه معلوماتو سره ،نیوزیلینډ سره صلیب
سربیره تازه معلومات په خپل ویب پانه په منظم ډول نشر وی.
./www.redcross.org.nz/stories/overseas/afghanistan-humanitarian-crisis

مهرباني وکړئ دا پانه په پراخه دول له خپلو شبکو سره شریکه وکړئ .دلته په دری او پښتو متنونود آواز
ریکارډونه شتون لري.
د پنجشنبې په ورځ  2 ،سپتمبر  2021د ماسپښین له  1څخه تر  2بجو پورې موږ د الندې ویناوالو سره د فېسبوک له الری
پهژوندۍ توکهکوربه توب کوو،
سارا سټوارټ بلیک
(د نیوزیلینډ سره صلیب عمومي منشي)راچل او کونور (د نیوزیلینډ سره صلیب مهاجرت عمومي مدیر) اکلیلو هبټیګورغیس
اور) د نیوزیلینډ سره صلیب کورنۍ روابطو همغږي کونکی مشاور) او همیش لو(نیوزیلینډ سره صلیب فامیلی اړیک امسول).
LINK TO FACEBOOK EVENT
موږ تاسو ته بلنه ورکووو چې په مجازی توګه له موږ سره یوځای شئ .غونډه به په انګلیسي ژبه وي چې په دري ژباړې سره
زموږ د سره صلیب کلتوري کارمندانو  ،مهشید مهجور لخوا همکاری کیږی

وروستيتازه خبرونه
-

د پنجشنبې په ورځ د اګست تر  26پورې  ،نیوزیلینډ په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه وتل پای ته
ورسول.
پداسې حال کې چې ډیری دا کډوال نیوزیلینډ ته رسیدلي  ،ځینې یې الهم هیواد ته ندي رسیدلي نو په بیالبیلو کټګوریو
کې دقیق شمیر الهم ندي پیژندل شوي.

-

حکومت ویلي چې دوی به د نړیوال همکارانو سره د روانو هڅو لپاره کار وکړي ترڅو د امکان په صورت کې د
نیوزیلینډ په همکاری سره د پاتې خلکو د ایستلو هڅې وشی.
په تیرو دوه اونیو کې  390کسان د نیوزیلینډ اتباع  ،دایمي اوسیدونکي او د ویزې لرونکي  -د ژباړونکو او دولتي
ادارو سره کار کونکي په شمول  -له افغانستان څخه ایستل شوي دي.

د نیوزیلینډ سره صلیب څه کوي
د بې ځایه شویو لپاره مالتړ۱د اګست په  ، 29د نیوزیلینډ سره صلیب د نیوزیلینډ کډوالۍ لخوا وغوښتل شول چې د راوتلو کډوالو سره د مرستې لپاره جامې
او نور ضروری توکي چمتو کړي .جامې او نور توکي زموږ د سره صلیب پلورنځیو څخه اخیستل کیږی په منګیري کډوالو
میشته کیدو مرکز او نورو ادارو ته د لیول  ۴کووید په شرایط حاالتو کیسپارل ګیږی.
موږ د اونۍ په پای کې د نویو راتلوونکو مالتړ لپاره د ټولنې پراخه غبرګون څخه هیله مند یو او دا مالتړ وړاندیزونو کې د
کلتور پلوه مناسب افراد په کی شامل دی  ،د کالي او د ماشومانو لپاره لوبو شیان  ،د کورنۍ توکي او خواړه شامل دی .د
افغاني ټولنې غړو هم د ژباړې او تشریحي خدماتو سره د مرستې لپاره د نیوزیلینډ سره صلیب اړیکه نیولې شی.
د آکلینډ او همیلتن ټولنې څخه سخاوت او مهربانۍ د منلو وړ ده ،په داسې حال کې چې پدې وخت کې نورو پیسو ته اړتیا نشته
خوموږ به خپل ویب پانه کی تازه معلومات پوسټ کړو او له ټولنو سره اړیکه ونیسو که چیرې او یا کله چې د نورو مالتړ
غوښتنه وشو تاسو سره رابطه به قایم کوو.

 -2د کورنۍ بیا ارتباط قایم کول
که په افغانستان کې د کورنۍ له غړو سره اړیکې پرې شوې وي
په بهر کې کورنۍ ممکن په افغانستان کې د خپلو کورنیو سره د اړیکو ساتلو کې ستونزې ولري.
که تاسو په نیوزیلینډ کې یاست او په افغانستان کې مو له کورنۍ سره تماس له السه ورکړی وي موږ ممکن ستاسو سره مرسته
وکړو.
دوضعیت ناڅرګندتیا سربیره  ،د نیوزیلینډ سره صلیب په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې سره کار کوي ترڅو ورک شوې
کورنۍ ومومي.
مهرباني وکړئ د آنالین فارم له الرې یا د کورنۍ لینک بریښنالیک له الرې د کورنۍ لینکونو رغولو ټیم بشپړ کړئ او موږ به
ژر تر ژره بیرته زنګ ووهی.
familylinks@redcross.org.nz
 تاسو باید په نیوزیلینډ کې میشته اوسئ ترڅو د نیوزیلینډ سره صلیب سره د تعقیب قضیه ثبت کړئ زموږ خدمت وړیا او محرم دی ،موږ کولی شو پرته له کوم لګښت څخه ژباړونکی چمتو کړو موږ د هر جنس  ،عقیدې او قومونو او خلکو سره مالتړ کووکه تاسو په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره په تماس کې یاست ییمهرباني وکړئ په هغه صورت کې د تماس بدیل وسیلو په
اړه وغږیږئ چې د عادي وسیلو له الرې اړیکه نیول امکان نلري.
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ :موږ نشو کولی د ویزې غوښتنلیکونو کې مرسته وکړو یا نیوزیلینڈ ته د کورنۍ غړو راوستلو
اجازه لپاره مستقیماکډوالۍ نیوزی لینڈ ته وکالت وکړو .مهرباني وکړئ موږ ته حساس اوشخصي معلومات او اسناد مه لیږی
پرته لدې چې موږ سره مشوره وشي.

 -3د افغانستان غوښتنه
نیوزیلینډ سره صلیب یو ځانګړی اپیل ترتیب کړی .له اپیل څخه راټولې شوې مرستې به هغه ځای ته الړ شي چیرې چې اړتیا
خورا زیاته وي یا دلته په نیوزیلیند کې وي چې د افغان بې ځایه شویو سره مرسته کوي چه په نیوزیلینډ کې اوسیدل  ،یا په
افغانستان کې چیرې چې د سره صلیب نړیواله د ټپیانو سره مرسته کوي .او یامعیوب  ،او یاله بندیانو سره مرسته کوي چې له
خپلو کورنیو سره اړیکې وساتي  ،او یاد روغتونونو مالتړ وکړي  ،چه د نړیوال بشردوستانه څخه د سرغړونو مخه ونیسي او د
افغاني سرې میاشتې مالتړ وکړي.
د نورو معلوماتو لپاره یا د مرستې لپاره له الندیی سایت سره لیدنه وکړئ
redcross.org.nz/donate/afghanistan-humanitarian-crisis/

د نیوزیلینډ سره صلیب رول روښانه کول
هرڅه چې موږ یې کوو  ،د نیوزیلینډ سره صلیب مالتړ زموږ د اساساتو سره مطابقت لري
موږ یو بشردوستانه سازمان یو چې دنده یې د انسانیت ځواک متحرک کولو او د ټولنې مقاومت لوړولو سره د زیان منونکو خلکو
ژوند ښه کول دي.
د نیوزیلینډ سره صلیب نشي کولی د ویزې غوښتنلیکونو یا د کډوالۍ وضعیت په اړه ،د کډوالۍ نیوزیلینڈ لخوا شوي پریکړو
اغیزه وکړي.
له همدې امله  ،شخصي معلومات په شمول د پیژندنې اسناد باید د نیوزیلینډ سره صلیب سره شریک ونه شي پرته لدې چې
غوښتنه یې وشي ،یوازینی دلیل چې د هویت ثبوت غوښتنه وکړي یاد کورنۍ ارتباط قایم کول او یا د تعقیب لپارهغوښتنه کول به
د نیوزیلینډ سره صلیب مرسته ته تیار ده.
که چیرې په نیوزیلینډ کې خلک د کډوالۍ مشورې او د کورنۍ غړو لپاره مالتړ په لټه کې وي چې په افغانستان کې پاتې وي
اړیکه باید مستقیم د نیوزیلینډ د کدو الو مهاجرت دفتر سره وشی.

مشورې او مالتړ خدمات
موږ پوهیږو چې دا په نیوزیلینډ کې زموږ د افغاني ټولنو لپاره یو نه هیریدونکی رنځونکی وخت دی ،دنژادی او توکمیزو ټولنو
وزارت د ټولنې سرچینو لیست ترتیب کړی ،چیرې چې افراد اویا کورنۍ کولی شي مالتړ وغواړي
https://www.ethniccommunities.govt.nz/news/counselling-and-other-support-services
-for-afghan-communities-in-aotearoa/

