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) أو تأشیرة الحمایة SHEVمتى تستطیع الحصول على تأشیرة مشروع المالذ المأمون (
 )؟TPVالمؤقتة (

 
) DHAبالقوارب) التقدم إلى وزارة الشؤون الداخلیة ( یجب على طالبي اللجوء الذین یصلون إلى أسترالیا بدون تأشیرة (الواصلین

تنجح في الفحوص الطبیة  وأناستطعت أن تثبت بأنك تستحق الحمایة من حكومتنا  إذابطلب إذا أرادوا الحصول على الحمایة.  
) أو تأشیرة SHEVمون (تأشیرة مشروع المالذ المأ -واألمنیة واختبار حسن السلوك، سیكون في مقدورك الحصول على حمایة مؤقتة 

 ) TPVالحمایة المؤقتة (
 

أو  TPVمن المرجح أن یتم اعتقال طالبي اللجوء الذین وصلوا إلى أسترالیا بدون تأشیرة ولم یتقدموا بطلب الحصول على تأشیرة 
SHEV   .وإجبارھم على مغادرة أسترالیا 

 
 

أشیرة الحمایة المؤقتة ) وتSHEVما ھو االختالف بین تأشیرة مشروع المالذ المأمون (
)TPV؟( 

  

 ؟SHEVأو  TPVكیف لي أن أقرر أیھما أتقدم لھا بالطلب، 
 

. والقرار متروك لك أیھما تختار التقدم SHEVأو  TPVیجب أن یتقدم طالبو اللجوء الواصلین على متن القوارب للحصول على تأشیرة 
 لھا، ولكن فكر في األمور التالیة: 

تأشیرة الحمایة المؤقتة  
)TPV( 

تأشیرة مشروع المالذ 
 )SHEVالمأمون (

 
 فترة سریان التأشیرة

 
 سنوات كحد أقصى 3

 
 سنوات كحد أقصى 5

 نعم نعم SHEVأو  TPVیمكن معاودة التقدم بطلب الحصول على 
 نعم ال )SHEVیمكن التقدم للحصول على تأشیرات أخرى (مسار 

یمكن أن یحصل على: حقوق العمل، سنترلینك، مدیكیر، المساعدة في 
 إیجاد العمل واإلرشاد قصیر المدى 

 نعم نعم

 نعم نعم عاما 18تحق الدراسة لألطفال تحت سن 
 نعم نعم للبالغین عاما االلتحاق ببرنامج تعلیم اإلنجلیزیة 18تحق لمن تعدى 

 ال ال  معونات ممولة من الكومنولث ألي دراسة أخرى
 ال ال یمكن أن یحضر أفراد أسرتھ إلى أسترالیا

 ال ال  یمكن أن یزور بالده ویعود إلى أسترالیا
فقط بموجب إذن  -یمكن أن یسافر إلى بالد أخرى ویعود إلى أسترالیا 

 المغادرةكتابي من الوزیر تحصل علیھ قبل 
 نعم  نعم 

 ال  ال الحصول على المواطنة األسترالیة
 نعم نعم  یوم 28یجب أن یبلغ وزارة الداخلیة بتغییر العنوان خالل 

 

) SHEVتأشیرة مشروع المالذ المأمون (
 )TPVوتأشیرة الحمایة المؤقتة (

 تأشیرات الحمایة
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 ھل ستستطیع أنت أو أسرتك إیجاد عمل أو دراسة في منطقة إقلیمیة؟ •
 ؟ 5سنوات أو  3ھل تفضل أن تتم إعادة النظر في ادعاءك للحمایة بعد مرور  •
 ھل ستقدر على تحمل مصاریف دراستك في منطقة إقلیمیة؟ •
 سنوات؟ 5ھل ستستطیع الوفاء بشروط تأشیرات العمل أو الدراسة أو األسرة خالل  •
 ھل تحتاج إلى خدمات الدعم وھل ھذه متاحة في المناطق اإلقلیمیة؟  •

 ؟SHEVما ھي تأشیرات مسار 
 

 )"SHEVالمنفصلة عن "تأشیرات مشروع المالذ المأمون ( RAILSراجع نشرة حقائق 

 ؟TPVو SHEVسریان تأشیرتي  ماذا یحدث في نھایة فترة
 

) البالغة TPVأخرى قبل انقضاء فترة تأشیرة الحمایة المؤقتة ( SHEVأو  TPVعلى تأشیرة  بطلب الحصولسیكون في مقدورك التقدم 
یمكنك  تزال مستحقا للحمایةسنوات بفترة وجیزة.  إذا أثبتت بأنك ال  5) البالغة SHEVسنوات أو تأشیرة مشروع المالذ المأمون ( 3

بفترة طویلة.  SHEVأو  TPVثانیة.  احصل على استشارة قانونیة قبل انتھاء صالحیة تأشیرة   SHEVأو  TPVالحصول على تأشیرة 
 SHEVو TPVتكرار التقدم بطلب الحصول على تأشیرتي المنفصلة حول  RAILSراجع نشرة حقائق 

 

لى تأشیرة مشروع المالذ ) إTPVھل یمكنني أن أحول من تأشیرة الحمایة المؤقتة (
 )؟ SHEVالمأمون (

 
ولم یتم البت في طلبك، یمكنك أن تحول الطلب إلى تأشیرة مشروع  )TPVإذا تقدمت فعال للحصول على تأشیرة الحمایة المؤقتة (

تمارة رقم وترفق بھ االس TPV). ستحتاج إلى إرسال خطاب إلى الوزارة لسحب طلب الحصول على تأشیرة SHEVالمالذ المأمون (
ومعھا نفس المعلومات المتعلقة بأسباب كونك الجئ باإلضافة إلى أي معلومات أخرى. ینبغي علیك الحصول  SHEVلتأشیرة  790

 على النصیحة أوال من أحد وكالء الھجرة أو المحامین.
 

)، SHEVوترغب في التقدم بطلب الحصول على تأشیرة مشروع المالذ المأمون ( )TPVإذا تم تقییمك ومنحك تأشیرة الحمایة المؤقتة (
"طلب الحصول على تأشیرة حمایة مؤقتة أو تأشیرة مشروع المالذ المأمون الحقة".  1505استمارة الطلب یجب علیك إكمال 

 ) الخاصة بك إلى حین تقوم الوزارة بإعادة تقییم ادعاءك اللجوء. TPVسریان تأشیرة الحمایة المؤقتة (سیستمر 
 

). ولكن إذا قرروا أن SHEVإذا قررت الوزارة أنك ال تزال مستحقا الحمایة فسوف تحصل على تأشیرة مشروع المالذ المأمون (
لذلك من المھم أن تحصل ولن تكون الجئا.   SHEVطلب حصولك على  وضعك قد تغیر ولم تعد بحاجة إلى الحمایة فسوف یرفض

 على النصیحة أوال من أحد وكالء الھجرة أو المحامین.
 
 إال عند منحك تلك التأشیرة.  SHEVسنوات لمسار  3.5ال تبدأ فترة  SHEVفي حال حصولك على تأشیرة  
 
 
 
 

 مشورة قانونیة.صحیفة الحقائق ھذه عبارة عن معلومات قانونیة ولیست 
 راجع وكیل ھجرة مسجل أو محامي للحصول على مشورة محددة.

 
 

http://www.rails.org.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1505.pdf

	متى تستطيع الحصول على تأشيرة مشروع الملاذ المأمون (SHEV) أو تأشيرة الحماية المؤقتة (TPV)؟
	كيف لي أن أقرر أيهما أتقدم لها بالطلب، TPV أو SHEV؟
	تأشيرة مشروع الملاذ المأمون (SHEV) وتأشيرة الحماية المؤقتة (TPV)
	تأشيرات الحماية
	ما هي تأشيرات مسار SHEV؟
	ماذا يحدث في نهاية فترة سريان تأشيرتي SHEV وTPV؟
	هل يمكنني أن أحول من تأشيرة الحماية المؤقتة (TPV) إلى تأشيرة مشروع الملاذ المأمون (SHEV)؟

