د ټولنې او برخه اخیستونکی ته تازه معلومات
 ۱۰فبروري ۲۰۲۲

د افغانان ټولنې مالتړ
د سوداګرۍ ،نوښت او کارموندنې وزرات دنیوزیلند سره صلیب ته تعهد او قرارداد کړی چه د
افغانان موجوده کړکیچ له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي او نوي راغلي کسانو ته په آکلینډ،
هامیلټن ،پالمرسټن
نارت  ،ولنګتن او کراست چرچ کی میشته کیژی.
نیوزیلنډ سره صلیب اکلینډ ته د افغانانو له راتګ سره سم د حفظ الصحې مسایل برابروي او په
لومړیو څو اونیو کې د کورنیو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو په موخه د خوراکي توکو برابرولو ته
مسولیت لری .موږ د غه فامیلونوته د کورونو پیداکول او د کورونو وسایل سمبالول مسولیت لرو ،او
دوی چمتوشی خپل نوی کورنوته ته الړ شي .زموږ ټیمونه د ټولنې معلوت لرونکی افراد او چمتو
کونکو خلک سره په ملګرتیا کې مرسته او کار کوي ،اوکورنیو ته د ټولنې سرچینو او خدماتو سره
نښلوي.
د ټولنې مالتړ او چمتو کونکي خلک په الدی دول دي
اکلینډ – فهیمه سعید ،د نوي میشته کیدو کورنۍ او د ټولنې باور موسسه
هیملټن – جو دی لیزل ،د ویکاتو د کډوالو فورم
د شمالی پامرسټن– عصمت ،د مناواتو کثیر الکلتوری شورا
ویلنګټن – راحیله خلیلي ،بدلون جوړونکي مالتر
کریسټ چرچ – رضا علوي ،د کریسټ چرچ د بیا میشتیدنې خدمات
راتلونکې فیسبوک بلنه په ژوندۍ توکه – د افغان ټولنې مالتړ
موږ پدې میاشت کې د فیسبوک ژوندۍ غونډې کوربه توب کوو ترڅو د نیوزیلینډ سره صلیب او د
ټولنې فیسبوک معلوما ت لرونکی خلک لخوا افغانانو ته د چمتو شوي خدماتو او مالتړ په اړه
معلومات وړاندې کړو.
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نیته:
پنجشنبه ،د فبروري  17د مازدیګر له  5.30څخه تر  6:30بجو پورې
د پینل غړي
· د افغانان مرسته کونکی مسول این هوډ ،د نیوزیلینډ سره صلیب
افغان غبرګون همغږي کوونکی ·ډاکټر فهیمه سعید ،د نیو سیټلرز د کورنۍ او ټولنې ټرسټ اکلینډ
مدیره
قین ایګن  ،د اړیکو مدیر ،د کډوالو او مهاجرینو د مالتر مسول
https://www.facebook.com/101443726566068/posts/5153725308004526/

تاسو کولی شئ د دې لینک په کلیک کولو سره د فیسبوک ژوندۍ پیښې کې ګډون وکړئ( :یوځل
شتون لري) په ژوندۍ دري ژبه ژباړل کېږي .پوښتنې به د چیٹ فنکشن له الرې شتون ولري.
د نیوزیلینډ سره صلیب اضافي مالتړ
د کورنۍ لینکونو بیا رغول
که تاسو په افغانستان کې د کورنۍ له غړو سره اړیکه له السه ورکړې وي ،تاسو کولی شئ زموږ په
ویب پاڼه کې د فورمې ډکولو یا د بریښنالیک له الرې د کورنۍ لینکونو د بحالولو سره اړیکه ونیسئ.
familylinks@redcross.org.nz
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ :دا خدمت د ویزې غوښتنلیکونو یا د مهاجرت نیوزیلینډ سره وکالت سره
مرسته نه کوي .مهرباني وکړئ شخصي حساس معلومات یا اسناد مه لیږئ پرته لدې چې تاسو د دې
کولو غوښتنه ونه کړئ.
form on our website
تازه ترین خبرونه
• د جنورۍ تر  ۲۴نیټې پورې له افغانستان څخه نیوزیلینډ ته  ۱۰۱۸کسان راغلي دي .پدې کې
شامل دي:
 ۱۸۱افغان اتباع چې په بیړنیو ویزو ( نیوزیلندر ۴۴( ، )۷۹دایمی ویزه ) یا نورو لنډمهاله ویزو( ۵۸
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• د مهاجرت د اتحادیې وزیر فیل ټویفورډ ویلي دي چې ښځینه قاضیانو ،د بشري حقونو
مدافعینو ،او لوړ پوړو سیاستوالو ته هم  ۲۰۰ویزې ورکړل شوي دي .ملګرو ملتونو د
جنورۍ په وروستیو کې په یوه راپور کې وویل چې دا ډلې د طالبانو له خوا د غچ
اخیستونکو بریدونو لپاره په نښه شوي دي.
Phil Twyford on Twitter
Reuters News Report
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