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 ویزا های حمایتی

TPV  و SHEV 

 

 بگیرید؟ TPVیا   SHEVچه زمانی می توانید ویزای 

درخواست  بایددرخواست حمایت دارند و  که بدون ویزا )با قایق( وارد استرالیا شده اند جویانی پناه

بتوانید ثابت کنید که واجد برخورداری از اگر  بدهند.ارائه  (DHA) یوزارت امور داخل بهخود را 

 موفقیت با را امنیتی چک و شخصیت بررسی سالمت، های آزمون همچنین و هستیدحمایت دولت 

( یا Temporary Protection Visaموقت  حمایتی )ویزای TPVآنگاه می توانید  ، بگذارید سر پشت

 بگیرید.( Safe Haven Enterprise Visaاساسی  امن پناهگاه )ویزای SHEVویزای 

به احتمال زیاد نداده باشد  TPV یا SHEVو درخواست  وارد استرالیا شدهکه بدون ویزا  جویی پناه 

 د.ند کرمجبور به ترک استرالیا خواهاو را بازداشت شده و 

 

 چه تفاوت هایی با هم دارند؟ SHEV و TPV ویزای نوع دو

 

 

SHEV TPV  

 
 سال ۵ تا

 
 سال 3 تا

 
  کشد می طول مدت ویزا چه

 درخواست - SHEV یا TPV -حمایتی  ویزای برای توان می بله بله

 مجدد داد
 درخواست داد( SHEV مسیر) ویزاهای دیگر برای توان می خیر بله
خدمات  سنترلینک،مزایای  ،کار اشتغال به حق ؛از می توان بله بله

بهره  مدت کوتاههای  مشاوره و کمک در پیدا کردن شغل درمان،
 مند شد

 سال( می توانند به مدرسه بروند ۱۸)زیر  کودکان بله بله
 برای انگلیسی زبان برنامه  سال می توانند به ۱۸افراد باالی  بله بله

 دسترسی داشته باشند بزرگسال مهاجرین
  هزینه های تحصیلی با بودجه های رفاه اجتماعیکمک  خیر خیر
 بیاورید استرالیا به را خود خانواده اعضای توانید می خیر خیر
 خود بازدید کنید و بازگردید وطن توانید از می خیر خیر
در  تنها –می توانید به کشورهای دیگر سفر کنید و بازگردید  بله بله

 از اینکه استرالیا را ترک کنید قبلصورت موافقت کتبی وزیر و 
 تابعیت خیر خیر
  را DHA باید کند، پیدا تغییر شما سکونت محل نشانی چنانچه بله بله

 یدکن مطلعروز  ۲۸ظرف 
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 تصمیم گیری کنم؟ SHEV و TPV ویزای نوع دو انتخاب چگونه بین

اقدام  SHEVیا  TPVکه با قایق وارد استرالیا می شوند باید برای یکی از دو نوع ویزای  یانیپناه جو

باید در نظر در این تصمیم گیری  شما خودتان باید تصمیم بگیرید که برای کدام ویزا اقدام کنید. کنند.

 :که آیا بگیرید

  ای خواهید بود منطقه یک ناحیهخود و خانواده تان قادر به پیدا کردن کار یا تحصیل در 

 مورد ارزیابی مجدد  هسال ۳ یک دورهتان در  درخواست حمایت ادعایکه  ترجیح می دهید

  هسال ۵ دورهیا  قرار بگیرد

  برخواهید آمد منطقه ایاز عهده هزینه تحصیل در نواحی 

  ا یتحصیلی و  ،سال خواهید توانست شرایط الزم برای اخذ ویزای کاری ۵در طی مدت

 خانوادگی را فراهم آورید

 منطقه ای وجود دارند در ناحیه و اینکه آیا این خدمات به خدمات حمایتی نیاز دارید. 

 

 " کدام ها هستند؟SHEV ریمس" ویزاهای

 Safe Havenاساسی  امن پناهگاه )ویزای SHEVویزای ’در رابطه با  RAILSبه برگه حاوی اطالعات 

Enterprise Visa)‘ .مراجعه کنید 

 

 چه اتفاقی می افتد؟ SHEV/TPVدر پایان دوره ویزای 

تمام شود می توانید برای یک ویزای  SHEVساله  ۵یا دوره  TPVساله  ۳دوره درست قبل از اینکه 

TPV  یاSHEV  دریافت حمایت هنوز واجد شرایط اگر بتوانید ثابت کنید که  .درخواست ارائه دهیددیگر

 SHEVیا  TPVقبل از انقضاء ویزای  دیگری دریافت کنید. SHEVیا   TPVمی توانید ویزای  هستید

درخواست مجدد  در رابطه با RAILSدریافت کنید. به برگه حاوی اطالعات  مناسبمشاوره حقوقی 

  مراجعه کنید. SHEVو   TPVبرای 

 

 تغییر بدهم؟ SHEVبه  TPVآیا می توانم نوع ویزای خود را از 

 دیتوان یشده است، من رفتهگ یمیتصم چیه هنوز و اقدام کرده اید TPV ویزای یاگر در حال حاضر برا

نامه ای بنویسید مبنی بر این سازمان شما باید به  .دیده رییتغ SHEV درخواست برای ویزایبه آنرا 

برای درخواست ( Form 790) ۷۹۰را پس بگیرید و فرم  TPVاینکه می خواهید درخواست ویزای 

همان اطالعات در مورد اینکه چرا پناهنده شده اید به اضافه هر گونه اطالعات با  نیزرا   SHEVویزای 

 مشورت بگیرید. شما باید ابتدا از یک کارگزار/وکیل مهاجرتی جدید ارائه دهید.
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و می خواهید که  به شما تعلق گرفته است TPVدر حال حاضر انجام شده و ویزای  تاناگر ارزیابی 

یا بعدی ویزای حمایتی موقت تقاضا برای  ٬ (Form 1505) ۱۵۰۵کنید، باید فرم اقدام  SHEVبرای 

 تانپناهندگی تقاضای  را تکمیل کنید. ٬(Safe Haven Enterprise Visa) یپناهگاه امن اساس یزایو

 در مورد ویزای گیریتا زمانی که منتظر تصمیم دوباره توسط سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد و 

  شما همچنان ادامه پیدا می کند. TPVتان هستید، ویزای 

اما اگر  به شما تعلق می گیرد. SHEVدارید، ویزای نیاز بگیرد که هنوز به حمایت  ماگر سازمان تصمی

 تانآنگاه تقاضای  ندارید،نیازی تغییر کرده است و دیگر به حمایت  تانتصمیم بگیرند که شرایط  اآنه

مهم است که ابتدا از یک بنابراین  سوب نخواهید شد.رد شده و دیگر پناهنده مح SHEVبرای ویزای 

 کارگزار/وکیل مهاجرتی مشورت بگیرید.

 یشروع م یزمان از تنها SHEV٬مسیر ویزای ٬ساله  ۳.۵ه دور د،یکن افتیرا در SHEV ویزای اگر

 .یده اکرد افتیرا در SHEV ویزایشود که 

 
 مشاوره حقوقی. و نه ،اطالعات حقوقی است برگه حاویاین 

 ی مراجعه کنید.مهاجرت لیکارگزار/وک کیه ب برای دریافت مشاوره حقوقی در موارد خاص، 
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