
سابق پناہ گزینوں کو 
کام تالش کرنے میں 

 New Zealand Red Cross’ mission is to improve the lives of vulnerable peopleمدد کرنا
by mobilising the power of humanity and enhancing community resilience.

روزگار کے مواقعے

کام اور آمدن کا ڈیپارٹمنٹ روزگار کے مواقعو ں 
کے حصول میں مدد فراہم کرتا ہے

 hello@redcross.org.nz     redcross.org.nz

Pathways to Employment operates nationwide 
in the following locations.

 ɠ Auckland

 ɠ Waikato

 ɠ Levin

 ɠ Palmerston North

 ɠ Masterton

 ɠ Wellington

 ɠ Nelson

 ɠ Blenheim

 ɠ Christchurch

 ɠ Ashburton

 ɠ Timaru

 ɠ Dunedin

 ɠ Invercargill

Please contact 0800 RED CROSS for your nearest location.

RED CROSS HOUSE 
69 Molesworth Street, PO Box 12-140, Wellington 6144

رابطہ

آپ کی معلومات



ہم آپ کے لئے 
کیا کر سکتے ہیں

آپ کے ہنر کی نشاندہی کرنا اور آپ کی 
انگریزی کا جائزہ لینا

ہمارے روزگار کے اہداف تک پہنچنے کے 
لئے منصوبہ بنا نا

تربیتی کورسز اور خدمات 
کے بارے میں معلومات 

حاصل کرنا

آپ کو انٹرویوز کے لئے 
تیار کرنا

مالزمت دینے والو ں سے 
بات کرنا اور انہیں پناہ 

گزینوں کو مالزمت دینے 
پر اُبھارنا

مالزمتوں کے لئے 
درخواست دینے میں آپ 

کی مدد کرنا

ایک نئی شروعات
نینگ نینگ تون کام کرنا چاہتے تھے اور کھانا پکانے 

کا تجربہ رکھتے تھے۔ ریڈ کراس نے انہیں كھانا پکانے 
کے کورس میں داخلہ لینے اور بطور شیف مستقل کام کے 

حصول میں مدد فراہم کی۔

کیا آپ:
کیا آپ پناہ گزین ہیں؟

کیا آپ کو آج کل کام اور 
آمدن کا بینیفٹ مل رہا ہے؟

کیا آپ 18 سے64  سال 
کے ہیں؟

کیسے شامل ہوں
مالزمت کے راستوں کے ساتھ 
رجسٹر کرنے کے لئے، آپ یہ 

کرسکتے ہیں:

ہمیں فون کریں

ہمارے ریڈ کراس کے دفتر میں 
آئیں

کیا آپ چاہیں 
گیں کہ:

اپنے روزگار اور کیریئر کے مقاصد 
کی منصوبہ بندی کریں؟

نیوزی لینڈ جاب مارکیٹ اور مالزمت 
کی جگہ کے ماحول کو سمجھیں؟

نیوزی لینڈ کے مالزمتی ادارے کا 
دورہ کریں؟

 کام کا تجربہ حاصل
کریں؟

 درست ٹریننگ کا
انتخاب کریں؟

 خود کو پر اعتماد بنائیں
 اور حوصلہ افزا ہ

رہیں؟
مالزمت تالش کرنے 

میں مدد حاصل کریں ؟


