
 

  

Farsi 

 
 مشاوره و سایر خدمات حمایتی 

 برای جوامع افغان در آئوتُِروا ]نیوزیلند[

 

کنیم. عالوه اند درک کرده و احساس یمما درد و اندویه را که جوامع افغانمان در اثر حوادث اخیر در افغانستان تجربه کرده
، ممکن است بخواهید که با این سازمان ید. اگرچه این یک لیست جامع نیست، اما بر حمایت دولتی های اجتمایع تماس بگیر

 کنند. در مواقع مورد نیاز از شما حمایت کرده و به شما کمک شوند خوشحال یمهای زیر سازمان
 

 زنگ زده و یا با موبایل به آن پیامک بفرستید.  ۱۷۳۷توانید به شمارۀ شما یم
تحت فشار هستند یا فقط نیاز دارند با  یاکنند، مضطرب رایگان برای افرادی است که احساس افسردگی می سرویس یک  ۱۷۳۷

تلفن زده و یا با موبایل به آن پیامک بفرستید و با  ۱۷۳۷به شمارۀ  در هر ساعت از شبانه روز توانیدا میکسی صحبت کنند. شم

 یک مشاور تعلیم دیده صحبت کنید. خدمات آنها کامالً رایگان است.
 

 پناهندگان به عنوان بازماندگان در نیوزیلندسازمان 

rasnz.co.nz   - [۰۸۷۰ ۲۷۰ ۰۹] 

نیوزیلند و تندرستی روان  سالمت( ارائه دهندٔه پیشروترین خدمات RASNZپناهندگان به عنوان بازماندگان در نیوزیلند )سازمان 

 کنند.میبرای افرادی است که با پیشینٔه پناهندگی در آئوتُِروا )نیوزیلند( زندگی 
 

Kāhui Tū Kaha ]کاهویی تو کاها[  

kahuitukaha.co.nz -[ ۵۹۲ ۵۵۹ ۰۸۰۰] 
Kāhui Tū Kaha  روانی است. مددکاران اجتماعی، مشاوران و کارکنان  سالمتیک ارائه دهندٔه خیریٔه خدمات مسکن و

]ناتی فاتوا[ هستند و تجربٔه همکاری با جوامع  Ngāti Whātuaمتخصص سالمت روان در دسترس هستند. آنها یک سازمان 

 افغان و مسلمان را دارند.
 

  تنوع اجتمایع در نیوزیلند همشاور سازمان 
 dcnz.net - [۵۵۸۷ ۰۲۶۲ ۰۲۱] 

تأسیس شد. تیم آنها که از متخصصان  ۲۰۱۳تنوع اجتماعی در نیوزیلند یک مٔوسسٔه خیریه است که در سپتامبر  هٔ مشاورسازمان 

 امعه هستند.در ج مثبت مشاورٔه واجد شرایط، ثبت شده و با تجربه تشکیل شده، مشتاق کمک و ایجاد تغییر
 

 امت
ٔ
 مٔوسسه

ummatrust.co.nz - [۰۱۵۳ ۸۱۵ ۰۹] 
دهند. منابع ارائه میهای پناهنده، مهاجر و مسلمان کمک و کند. آنها به خانوادهمٔوسسٔه امت عمدتاً با زنان مسلمان در اُکلند کار می

 کنند.هاکمک میهای غذایی اضطراری حالل به خانوادهآنها همچنین با ارائٔه بسته
  

 انجمن میل پناهندگان نیوزیلند 

facebook.com/NZNationalRefugeeAssociation - [۸۱۰۴۰۰۹ ۰۲۱] 
، به انگیزه ایجاد کردههای پناهنده خانوادهدر ی بر حقوق و نیازها، های مبتنانجمن ملی پناهندگان نیوزیلند با استفاده از استراتژی

 دهد.کند و آنها را به هم ارتباط میآنها کمک می
 

  

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


 

  

 حمایت از پناهجویان
ٔ

 مٔوسسه

aucklandrefugeecouncil.org - [۷۴۳۴ ۳۷۸ ۰۹] 

ن مورد استقبال و حمایت قرار مٔوسسٔه حمایت از پناهجویان برای ایجاد یک نیوزیلند که در آن پناهجویان و پناهندگان کنوانسیو

 کند.بگیرند و پیشرفت کنند کار می

 (ICONZشورای اسالیم نیوزیلند )

iconz.org -  [۷۱۶۸ ۲۳۴ ۰۲۱] 
ICONZ  های پیامبر )ص( و اهل بیت ]عترت مسلمان پیروی کننده از آموزهکه نمایندٔه جوامع  بودهیک سازمان مبتنی بر دین

 نبوی[ )ص( است.
 

 (IWCNZشورای اسالیم زنان نیوزیلند )

https://www.iwcnz.org,nz/contact - [۰۲۱۰۲۹۳۶۵۵۷] 
یس کنند. آنها ( به زنان افغان کمک یمIWCNZشورای اسالیم زنان نیوزیلند ) یک سازمان میل مستقر در همیلتون هستند و دستر
کلند، ولینگتون و کرایست

ُ
 چرچ دارند. به ا

  
 افغان

ٔ
بریاتحادیه  های کانیی

uaac.nz@gmail.com – facebook.com/uaac.nz 
 دهد.و اطالعات ارائه می کرده های کانتربری به جامعٔه افغان کمکاتحادیٔه افغان

 
 (FIANZهای اسالیم نیوزیلند )فدراسیون انجمن

fianz.com - [۸۰۲۳ ۳۸۷ ۰۴] 
FIANZ ها پشتیبانی ارائه گاهای نیوزیلند است. آنها به جوامع اسالمی و عبادتیک فدراسیون متشکل از چندین انجمن مسلمان منطقه

 توانند به خوبی با جامعٔه اصلی نیوزیلند ادغام شوند.دهند، بنابراین میمی
 

 ( AANZهای نیوزیلند )انجمن افغان

afghanistan.org.nz - [۵۷۲۰ ۲۸۱ ۰۹] 
ترین و بزرگترین سازمان تأسیس شدٔه افغان است که نمایندٔه مهاجران افغان در نیوزیلند .( قدیمیIncلند )یهای نیوزانجمن افغان

کنند تا خود را با شرایط نیوزیلند وفق دهند، در جامعه ادغام شده و به اعضای فعال جامعه و باشد. آنها به جوامع افغان کمک میمی

 نیوزیلند تبدیل شوند.

 
 
 

 

 برای اطالعات بیشتر در مورد کمک های موجود ، لطفاً با شخص زیر تماس بگیرید

 ۰۲۷ ۸۵۴ ۰۰۲۸ -حبیب هللا مروت 

Habib.Ullah@ethniccommunities.govt.nz 
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