
مالی مرسته:
د کرایستچرچ د جوماتونو برید

له 3 جون 2019 څخه، موږ د جوماتونو په برید کی اغیزمن شویو خلکو ته مالی مرستی ته 

الرسسی برابر کوو.

که ستاسی عاید ستاسی او د ستاسی د کورنی د اړتیاوو لپاره کفایت نکوی، او تاسی له دی برید 

څخه اغیزمن شوی یاست، موږ ستاسو رسه داسی مرسته کولی شو.

 Christchurch Response( زه د کرایستچرچ ځوابی ویزه
Visa( لرم

که تاسی د کرایستچرچ ځوابی ویزه لری، تاسو ممکن د اصلی ګتو او نورو 

مالی مرستو وړتیا ولری. تاسی ته الزمی نده چی په نیوزیلند کی د دوو 

کلونو لپاره استوګن وی.

پدی کی هغه خلک هم شامل دی کوم چی دایمی استوګنه لری او په 

نیوزیلند کی د دوو کلونو څخه کم اوسیدلی وی او د کرایستچرچ د ځوابی 

ویزه مستحق دی. 

زه د کرایستچرچ د ځوابی ویزی مستحق یم

که تاسی د کرایستچرچ د ځوابی ویزه مستحق یاست، نو کیدای شی 

چی موږ تاسو ته د نوی کرایستچرچ تادیات د ټولنیز او پراختیا وزارت 

)Ministry of Social Development MSD( له الری تادیه کړو.

د تفصیل لپاره وګوری.

زه د کرایسچرچ ځوابی ویزه مستحق و نه ګڼل شوم

که:

که تاسی دلته لنډ مهاله ویزه لری، او 	 

تاسی د هغه چا رسه نږدی خپلوی لری چی د جوماتونو په برید کی 	 

حارض یا ټپی او یه هم وژل شوی وی،

تاسی کیدای شی د کرایستچرچ نویو تادیاتو چی د ټولنیزو پراختیا وزارت 

)MSD( لخوا ورکول کیژی مستحق واوسی. د ’نږدی خپلوی‘ مانا دا ده چه 

 )non-dependent( والدین او یا بالغ ،)partner( تاسی د دوی میړه/ښځه

خور او ورور او ماشوم یاست.

د تفصیل لپاره وګوری.

زه د کرایستچرج د جوماتونو او یا د مسلامنانو د ټولنی رسه 
اړیکی لرم او زه د دی برید له امله ځوریژم، تراوما لرم

که:

تاسی یوه برخه، او یا تړاو لری، د کرایستچرچ د دوو جوماتونو او یا د 	 

مسلامنانو د ټولنی رسه، او

تاسی په نیوزیلند کی وی په 15 مارچ 2019، او	 

تاسی د برید له امله ځورینه او تراوما تجربه کوی،	 

تاسی ممکن د نوی د کرایستچرچ تادیات د ټولنیز او پراختیا وزارت 

) ) Ministry of Social Development )MSD( له الری مستحق وی. تاسی 

اړتیا لری چه د خپل داکرت یا مشاور لخوا طبی تاییدی تر السه کړی.  موږ 

ممکن وکولی شو ستاسو رسه د پیسو په ورکولو کی مرسته وکړو نو لطفآ د 

دی په اړه زموږ رسه خربی وکړی.

د تفصیل لپاره وګوری.

د ځینی مالی مرستو لپاره، موږ ستاسی شتمنی 
او عواید په پام کی نیسو کله چه دا مالومه وو 

چه څومره مرسته دررسه کیدلی شی.



 که تاسی او یا ستاسی کورنی د قضیی مدیر مالتړ غواړی لطفآ په دی شمیره 9257 961 03  زنګ ووهی 

او یا په دی پته support@msd.govt.nz ایمیل واستوی

د جوماتونو يه برید کی د اغیزمنو خلکو لپاره نوی تادیات

موږ د MSD لخوا د جوماتونو په برید کی هغو اغیزمنو خلکو لپاره چی د نورو تادیاتو مستحق نه ګڼل کیژی د هفتی نوی 

تادیات معرفی کړی. د کرایستچرچ د جوماتونو د برید تادیات د 3 جون څخه چمتو دی. دا تادیات کیدای شی تر یو کاله 

پوری وی.

زه څومره پیسی الس ته راوړی شم؟

د پیسو اندازه چی تاسی کیدای شی تر السه کړی دا به ستاسو په وضعیت او که کوم بل عاید تر السه کوی په هغه پوری اړه ولری. تاسی به عموما په هره 

هفته کی پیسی تر السه کوی مګر دا ممکن د وخت نه تر وخته توپیر وکړی که ستاسی په وضعیت کی بدلون راشی. موږ به ستاسو رسه اړیکی ساتو تر څو د 

ډاډ تر السه کړو چی تاسی دا ټول مالتړ تر السه کوی چی موږ یی ستاسو د وضعیت لپاره چمتو کولی شو.

تاسو ممکن مرستی د نورو سازمانونو له الری چی د جوماتونو په برید کی د اغیزمنو خلکو رسه یی کوی الس ته راوړی وی – دا به ستاسی د عوایدو او نقدو 

شتمنیو په حیث نه حسابیژی کله چه موږ دا حسابول کوو چی څومره مرسته دررسه وشی.

زه څنګه غوښتنلیک وکړم؟

که تاسی د قضیی مدیر لری، د هغه رسه د هغو مرستو په هکله خربی وکړی کوم چه ستاسی او ستاسی د کورنی لپاره شتون لری.

که تاسی د قضیی مدیر نلری، نو لطفآ په دی شمیره 009 559 0800  زنګ ووهی.

که تاسی ډاډه نه یاست چی تاسی مستحق یی او که نه، نو لطفآ موږ ته زنګ ووهی چی ستاسی رسه د دی په هکله خربی وکړو. حتی که تاسی مستحق نه 

یاست، موږ به وګورو چی ایا نوری الری شته چه موږ دررسه مرسته وکړو.

موږ کولی شو یو څوک تنظیم کړو چه ستاسی په خپله ژبه ستاسو رسه خربی وکړو. موږ ته دا ووایی کله چه زنګ راته وهی.
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