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مشوره و سایر خدمات حمایتی برای جوامع افغان در 
Aotearoa 

 

عالوه بر . میکنیدر افغانستان تجربه کرده اند درک و احساس م ریدر اثر حوادث اخ یرا که جوامع افغان غمما درد و 

از شما ت ضرور قعدر موا ی زیر. سازمانهادیریتماس بگ یاجتماع یسازمانها نیبا اشما میتوانید دولت،  تیحما

 کنند.میو به شما کمک  تیحما

 
Call or text 1737 

شما ، دیاشته باشدرا  یبا کس صحبت کردنبه  ضرورتفقط  ایو  یدباش فشار و تحت ، اضطرابیاحساس ناراحت شما اگر 1737

. خدمات دیصحبت کن حمایت کنندهکارمند  کی ایمشاور  کیو با  زنگ بزنید یا پیام بفرستید برایشانساعت  24روز و  7 دیتوانیم

 است. مجانیآنها کامالً 
 

Refugee as Survivors New Zealand 

270 0870] 90[ – rasnz.co.nz 

Refugees as Survivors New Zealand (RASNZ)  است که در  پناهندگانی یبرا لندیوزین یو روان صحیخدمات اداره

Aotearoa کنند.یم یزندگ 
   

Kāhui Tū Kaha  
 ]0800 559 592[ – kahuitukaha.co.nz 

Kāhui Tū Kaha صحتن و کارکنان متخصص ی، مشاوریاجتماع کارمندان. میباشد یروان صحتخدمات مسکن و  فراهم کننده 

 با جوامع افغان و مسلمان را دارد. یتجربه همکار که است Ngāti Whātuaسازمان  کیاین . دارند یروان
 

 
Diversity Counselling New Zealand  

]021 0262 5587[ – dcnz.net 
Diversity Counselling NZ و مشاورین  متخصصانتیم شان شد.  سیتأس 2013است که در سپتامبر  هیریموسسه خ کی

 .کار میکننددر جامعه  رییتغ جادیابرای  راجستر شده مجرب
 

Umma Trust  
 ]09 815 0153[ – ummatrust.co.nz 

Umma Trust  عمدتا با زنان مسلمان درAuckland و منابع  تیپناهنده، مهاجر و مسلمان حما یخانواده ها یکند. آنها برایکار م

 کنندیم تیحما یاضطرار حالل در حالت ییغذا یبا بسته ها از خانواده ها نی. آنها همچنکنندیمفراهم 
  

New Zealand National Refugee Association  
]021 8104009[ - facebook.com/NZNationalRefugeeAssociation 

The New Zealand National Refugee Association کمک و تشویق، را ، انها پناهنده ی، خانواده هاازیحقوق و ن بر اساس

 دهد.یارتباط م
  

https://rasnz.co.nz/
https://kahuitukaha.co.nz/
https://dcnz.net/
http://www.ummatrust.co.nz/
https://www.facebook.com/NZNationalRefugeeAssociation


 

  

Asylum Seeker Support Trust 
]09 378 7434[ – aucklandrefugeecouncil.org 

Asylum Seeker Support Trust تیمورد استقبال، حماپناه جویان  ونیو کنوانس انیکه در آن پناهجو لندیوزین کی جادیا یبرا 

 .کار میکنند دریقرار گ شرفتیو پ

Islamic Council of New Zealand (ICONZ) 
]021 234 7168[ – iconz.org 

ICONZ است. تی)ص( و اهل ب امبریپ یها درساز  رویجوامع مسلمان پ ندهیکه نما عقیدتیسازمان  کی 

 
Islamic Women’s Council of New Zealand (IWCNZ) 

[02102936557] - https://www.iwcnz.org.nz/contact 

Islamic Women's Council New Zealand (IWCNZ)  مستقر در  سازمان میل کیکند. یم پشتیبان  از زنان افغان
Hamilton  یس که  د. را نت   دار  Christchurchو  Auckland ،Wellingtonبه  دستر

  
United Afghan Association of Canterbury 

uaac.nz@gmail.com – facebook.com/uaac.nz 
United Afghan Association of Canterbury د.فراهم میکنات معلومبرایشان و  یبانیجامعه افغان پشت از 

 
The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ) 

]04 387 8023[ – fianz.com 
FIANZ که در، میکنند یبانیپشت تو مراکز عباد یجوامع اسالم ازاست. آنها  وزلندینازسراسر  انجمن مسلمان نیچند ونیفدراس 

 ادغام شوند. به خوبی لندیوزیجامعه ن

 
Afghan Association of New Zealand (AANZ)  

[09 281 5720] - afghanistan.org.nz 
Afghan Association of New Zealand (Inc.)   ندهیشده افغان است که نما سیسازمان تأس نیو بزرگتر نیتر یمیقدیکی از 

 انفعال  یو به اعضاداده  مطابقتبا جامعه نیوزیلند کنند تا خود را یاست. آنها به جوامع افغان کمک م لندیوزین در مهاجران افغان

 شوند. لیتبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 برای معلومات بیشتر در باره حمایت موجود تماس بگیرید با

حبیب اله مروت  Habib Ullah Marwat – 027 854 0028 

Habib.Ullah@ethniccommunities.govt.nz 
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