(پشتو) Pashto

د افغانی ټولنو لپاره مشوري او نور مرستندوي
خدمتونه په  Aotearoaکي
موږ پر هغه څه په افغانستان کې د وروستیو پیښو له امله زموږ پر افغاني ټولنه تیریږي پوهیژو او هغه احساس کوو.
د حکومت د مالتړ سربیره ،تاسو کولي شي د دې ټولنېزو سازمانونو سره هم تماس ونیسي .الندې سازمانونه به
ستاسو د اړتیاوو په وخت کې ستاسو څخه مالتړ او مرسته وکړي.
Call or text 1737
 1737دا یو وړیا خدمت دی د هغو خلکو لپاره چي د خپګان ،اضطراب او ستومانتیا احساس کوي یا که څوک دي ته اړتیا ولري
چي د یو شخص سره خبرې وکړي .تاسو کولی شئ  24ساعته او 7ورځي ورته تلیفون وکړي یا پیام واستوي او د یو با تجربه
مشاور سره خبرې وکړئ.
Refugee as Survivors New Zealand
]rasnz.co.nz – [09 270 0870
) Refugees as Survivors New Zealand (RASNZد نیوزیلند د رواني روغتیا خدمت دي چي د پناه غوښتونکي لپاره د
هوساینې خدمت په  Aotearoaکي چمتو کوي.
Kāhui Tū Kaha
]kahuitukaha.co.nz – [0800 559 592
 Kāhui Tū Kahaد هوسایني او د رواني روغتیا خدمتونه چمتو کوی .ټولنیز کارکوونکي ،مشاورین او د رواني روغتیا
متخصصین کارکوونکي لري .دا د  Ngāti Whātuaیو سازمان دی او د افغان او مسلمانو ټولنو سره د کار کولو تجربه لري.
Diversity Counselling New Zealand
]dcnz.net – [021 0262 5587
 Diversity Counselling NZیوه خیریه موسسه ده چې د  2013په سپتمبر کې تاسیس شوی .د دوی با تجربه مسلکی ،راجستر
شوي با تجربه د مشورې ورکولو کارکوونکي په ټولنه کي د بدلون د راوستلو لپاره لیوال دي.
Umma Trust
]ummatrust.co.nz – [09 815 0153
 Umma Trustاساسا په  Aucklandکې د مسلمانو میرمنو سره کار کوي .دوی د کډوالو ،مهاجرو او مسلمانو کورنیو لپاره مالتړ
او مرستي چمتو کوي .دوی په اضطراري حالت کي د حاللو خواړو په پارسلونو د کورنیو سره مرسته کوي.
New Zealand National Refugee Association
]facebook.com/NZNationalRefugeeAssociation - [021 8104009
د  New Zealand National Refugee Associationد پناه غوښتونکو کورنیو د خپلو حقوقو په پوهولو او د دوي د اړتیاو
سره مرسته کوي او د نورو مرستندویو دفترونو سره یي وصل کوي.

Asylum Seeker Support Trust
]aucklandrefugeecouncil.org – [09 378 7434
د  Asylum Seeker Support Trustد یو داسي نیوزیلند رامینځته کولو لپاره کار کوي چیرې چې د پناه غوښتونکو او د پناه
غوښتونکو د کنوانسیون هرکلی ،مالتړ او ورته وده ورکړل شي.
)Islamic Council of New Zealand (ICONZ
]iconz.org – [021 234 7168

 ICONZیو اعتقادی سازمان دي چې د پیغمبر (ص) او د هغه د اهل بیت تعلیمات تعقیبوي استازیتوب کوي.
)Islamic Women’s Council of New Zealand (IWCNZ
]https://www.iwcnz.org.nz/contact - [02102936557
.
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United Afghan Association of Canterbury
facebook.com/uaac.nz – uaac.nz@gmail.com
د  Canterburyمتحده افغان سازمان ،افغاني ټولنې ته مالتړ او مالومات چمتو کوي.
)The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ
]fianz.com – [04 387 8023
 FIANZد نیوزیلند د ډیرو سیمو د مسلمانو اتحادیو فدراسیون دی .دوی اسالمي ټولنې او د عبادت مرکزونه ته مالتړ چمتو کوي،
دوی د نیوزیلند اصلي ټولنې سره د ښه مدغم کولو لپاره کار کوي.
)Afghan Association of New Zealand (AANZ
]afghanistan.org.nz - [09 281 5720
د نیوزیلند افغان ټولنه ( )Incد افغانانو ترټولو پخوانۍ او لویه تاسیس شوې اداره ده چې په نیوزیلند کې د میشته افغانانو استازیتوب
کوي .دوی له افغاني ټولنو سره په نیوزیلند کي د ټولنې او اقتصاد د سمون او پراخوالي ،یوځای کولو او د یوه فعال غړي په کیدلو
کې مرسته کوي.

د ال زیاتو مالوماتو لپاره مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ د
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