
ً نتشوق للقاؤكم قريبا

في مدرسة وورلد وايد

 لتعليم اللغة االنجليزية

قبل المغادرة اىل نيوزيلندا عند وصولك إىل نيوزيلندا 
ال تنسى جواز السفر  القابس الكهربائي في نيوزيلندا مختلف عن الذي

في بلدك. 220 - 240 فولت. يمكنك إحضار

محول قابس عالمي معك أو شراء واحد في

نيوزيلندا

 

يرجى أخذ العلم أنه كما في معظم المطارات هناك نقاط

تفتيش في مطار نيوزيلندا وهناك إمكانية أن يتم تفتيشك

أو تفتيش حقائبك للتأكد من خلوها من الممنوعات أو
المنتجات التي تهدد األمن البيولوجي وذلك من خالل

موظفي الجمارك أو الكالب البوليسية التي تشم الحقائب.

لذا اىل داعي للهلع من هذا اإلجراء الروتيني أو الخوف من

الكالب أو لمسها.

 
نحيطك علماً أنه بإمكانك تصريف العمالت في المطار، لكن

يمكنك تحصيل قيمة تصريف أفضل لدى الصرافين في

المدينة.

تتمتع نيوزيلندا بأربعة فصول لذا يرجى

إحضار مالبس مناسبة 

 

الرجاء إحضار رقم التعريف الضريبي 

 
 

ننصح بإحضار عدة صور شخصية لك

بخلفية بيضاء إلستعمالها عند الحاجة 

 

يرجى التأكد أن هاتفك الذكي يعمل

عىل شبكات مختلفة. كما وهناك

منافذ بيع خطوط لمزودين خدمة

مختلفين في المطار عند الوصول

لدى نيوزيلندا قوانين صارمة متعلقة باألمن البيولوجي، لذا الرجاء عدم إحضار أي
من المنتجات المدرجة أدناه معك إىل نيوزيلندا أو عليك دفع غرامة مادية فورية 

المأكوالت عىل انواعها، المطبوخة، النية، الموضبة، المعلبة، والمجففة...

المواصالت 
إذا قمت بحجز خدمة التوصيل من المطار عبرنا - فبمجرد خروجك من
قسم الجمارك في المطار  توجه إىل اليسار سيكون موظف التوصيل حامالً

الفتة بإسمك بإنتظارك.
 

إذا لم تحجز خدمة التوصيل من المطار عبرنا - يمكنك إستخدام سيارات
األجرة أو الباصات المتواجدة خارج المطار.

 
للحصول عىل إرشادات إضافية في المطار يرجى التحدث إىل موظفي

خدمة العمالء والطلب منهم التواصل مع مزود خدمة التوصيل

في حالة تأخر أو إلغاء رحلتك أو عدم تمكنك من وجود السائق - يرجى

اإلتصال عىل األرقام التالية ويرجى ترك رسالة نصية واضحة في حال عدم

الرد عىل مكالمتك: 
 

دولي  or 0064 21 272 1010 نيوزيلندا  000 721 0800

 
bookings@premiertransfers.co.nz أو مراسلة البريد اإللكتروني التالي

 
سيتم احتساب رسوم توصيل ثانية في حال تفويت أو عدم إستعمال خدمة

التوصيل المحجوزة مسبقاً ألي سبب من األسباب 

 

0800 721000

رقم هاتف خدمة التوصيل من المطار

(بريمير ترانسفرس)
 

البريد اإللكتروني

bookings@premiertransfers.co.nz

أي منتج يهدد األمن البيولوجي مثل أدوية الحيوانات، الخلطات والكائنات البيولجية

والتربة والمياه والمعدات المستعملة مع الحيوانات والنباتات والمياه مثل معدات الزراعة
وتربية النحل وصيد السمك والغوص والرياضة المائية...

النباتات والمنتجات النباتية والخضار والفاكهة والزهور، والبذور، والشتول، واالخشاب، ولحاء

االخشاب، وأوراق األشجار، والمكسرات، وأي جزء من النبات أوالفطريات، والقصب،

والخيزران والقش شاملة المنتجات ذات اإلستخدام الصحي او الديني...

الحيوانات والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم، واأللبان واألجبان، والسمك، والعسل ومنتجات

النحل، والبيض، والريش، والصدف، والصوف غير المعالج، والجلود، والعظام والحشرات...  

المعدات التي تم استعمالها في الفالحة أو في النشاطات الخارجية مثل األحذية والخيم

ومعدات التخييم والصيد والمشي والجولف والمعدات الرياضية...

للمعلومات الكاملة وأخر التحديثات عن المنتجات المحظورة يرجى زيارة 

www.customs.govt.nz وإعتماد معلومات الموقع الرسمي لجمارك نيوزيلندا


