(دری) Dari

مشوره و سایر خدمات حمایتی برای جوامع افغان در
Aotearoa
ما درد و غم را که جوامع افغانی در اثر حوادث اخیر در افغانستان تجربه کرده اند درک و احساس میکنیم .بر عالوه
حمایت دولت ،شما میتوانید با این سازمانهای اجتماعی تماس بگیرید .سازمانهای زیر در مواقع ضرورت از شما
حمایت و به شما کمک میکنند.
Call or text 1737
 1737اگر شما احساس ناراحتی ،اضطراب و تحت فشار باشید و یا فقط ضرورت به صحبت کردن با کسی را داشته باشید ،شما
میتوانید  7روز و  24ساعت برایشان زنگ بزنید یا پیام بفرستید و با یک مشاور یا یک کارمند حمایت کننده صحبت کنید .خدمات
آنها کامالً مجانی است.
Refugee as Survivors New Zealand
]rasnz.co.nz – [09 270 0870
) Refugees as Survivors New Zealand (RASNZاداره خدمات صحی و روانی نیوزیلند برای پناهندگانی است که در
 Aotearoaزندگی میکنند.
Kāhui Tū Kaha
]kahuitukaha.co.nz – [0800 559 592
 Kāhui Tū Kahaفراهم کننده خدمات مسکن و صحت روانی میباشد .کارمندان اجتماعی ،مشاورین و کارکنان متخصص صحت
روانی دارند .این یک سازمان  Ngāti Whātuaاست که تجربه همکاری با جوامع افغان و مسلمان را دارد.

Diversity Counselling New Zealand
]dcnz.net – [021 0262 5587
 Diversity Counselling NZیک موسسه خیریه است که در سپتامبر  2013تأسیس شد .تیم شان متخصصان و مشاورین
راجستر شده مجرب برای ایجاد تغییر در جامعه کار میکنند.
Umma Trust
]ummatrust.co.nz – [09 815 0153
 Umma Trustعمدتا با زنان مسلمان در  Aucklandکار میکند .آنها برای خانواده های پناهنده ،مهاجر و مسلمان حمایت و منابع
فراهم میکنند .آنها همچنین از خانواده ها با بسته های غذایی حالل در حالت اضطراری حمایت میکنند
New Zealand National Refugee Association
]facebook.com/NZNationalRefugeeAssociation - [021 8104009
 The New Zealand National Refugee Associationبر اساس حقوق و نیاز ،خانواده های پناهنده ،انها را تشویق ،کمک و
ارتباط میدهد.

Asylum Seeker Support Trust
]aucklandrefugeecouncil.org – [09 378 7434
 Asylum Seeker Support Trustبرای ایجاد یک نیوزیلند که در آن پناهجویان و کنوانسیون پناه جویان مورد استقبال ،حمایت
و پیشرفت قرار گیرد کار میکنند.
)Islamic Council of New Zealand (ICONZ
]iconz.org – [021 234 7168

 ICONZیک سازمان عقیدتی که نماینده جوامع مسلمان پیرو از درس های پیامبر (ص) و اهل بیت است.
)Islamic Women’s Council of New Zealand (IWCNZ
]https://www.iwcnz.org.nz/contact - [02102936557
) Islamic Women's Council New Zealand (IWCNZاز زنان افغان پشتیبان میکند .یک سازمان میل مستقر در
 Hamiltonکه ر
دستیس به  Wellington ،Aucklandو  Christchurchرا نت دارد.
United Afghan Association of Canterbury
facebook.com/uaac.nz – uaac.nz@gmail.com
 United Afghan Association of Canterburyاز جامعه افغان پشتیبانی و برایشان معلومات فراهم میکند.
)The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ
]fianz.com – [04 387 8023
 FIANZفدراسیون چندین انجمن مسلمان ازسراسر نیوزلند است .آنها از جوامع اسالمی و مراکز عبادت پشتیبانی میکنند ،که در
جامعه نیوزیلند به خوبی ادغام شوند.
)Afghan Association of New Zealand (AANZ
]afghanistan.org.nz - [09 281 5720
) Afghan Association of New Zealand (Inc.یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمان تأسیس شده افغان است که نماینده
مهاجران افغان در نیوزیلند است .آنها به جوامع افغان کمک میکنند تا خود را با جامعه نیوزیلند مطابقت داده و به اعضای فعال ان
تبدیل شوند.

برای معلومات بیشتر در باره حمایت موجود تماس بگیرید با
 Habib Ullah Marwat – 027 854 0028حبیب اله مروت
Habib.Ullah@ethniccommunities.govt.nz

