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SHEV
ویزای پناهگاه امن اساسی
درخواست ویزای SHEV
پناه جویانی که بدون ویزا (با قایق) وارد استرالیا شده اند ،اگر می خواهند مورد حمایت قرار بگیرند
باید درخواست خود را به وزارت امور داخلی ( )DHAتوسط فرم  )Form 866( ۸۶۶ارائه بدهند.
وزیر ابتدا باید ’مجوز صادر کند‘ تا بتوانید درخواست ارائه بدهید .اگر بتوانید ثابت کنید که واجد
برخورداری از حمایت دولت هستید و همچنین آزمون های سالمت ،بررسی شخصیت و چک امنیتی
را با موفقیت پشت سر بگذارید  ،آنگاه می توانید حمایت موقتی ( TPV -ویزای حمایتی موقت
 )Temporary Protection Visaیا ویزای ( SHEVویزای پناهگاه امن اساسی Safe Haven
 )Enterprise Visaبگیرید.
افرادی که در حال حاضر ویزای  SHEVیا  TPVدارند می توانند توسط فرم )Form 1505( ۱۵۰۵
برای تمدید  TPVیا  SHEVدرخواست ارائه دهند .آنها باید قبل از انقضای ویزای  TPVیا  SHEVفعلی
درخواست خود را ارائه دهند.

شرایط ویزای SHEV
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این ویزا پنج ساله می باشد .قبل از انقضای این ویزا می توان برای تمدید  TPVیا SHEV
درخواست دوباره داد.
تغییر آدرس ظرف مدت  ۲۸روز به  DHAاطالع داده شود (توسط فرم )Form 929 - ۹۲۹
تغییر هر گونه مشخصات ارائه شده در فرم درخواست به  DHAاطالع داده شود (توسط فرم
)Form 1022 – ۱۰۲۲
برخورداری از حقوق کار ،سنترلینک ،مدیکر ،کمک به کاریابی ،و مشاوره کوتاه مدت
کودکان زیر  ۱۸سال سن می توانند به مدرسه بروند
افراد باالی  ۱۸سال برنامه رایگان زبان انگلیسی مهاجران بزرگسال را دریافت می کنند .برای
تحصیالت دیگر هیچ یارانه دولتی وجود ندارد
نمی توان افراد خانواده را به استرالیا آورد
نمی توان به کشور خود سفر کرده و دوباره بازگشت
برای بازدید از سایر کشورها و بازگشت دوباره ،قبل از سفر مجوز کتبی وزیر مورد نیاز است
می توان برای برخی ویزاهای دیگر (مسیر  ،)SHEVدرخواست ارائه داد
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در پایان دوره ویزای  SHEVچه اتفاقی می افتد؟
دارندگان ویزای  SHEVمی توانند قبل از انقضای ویزای فعلی خود برای تمدید  TPVیا SHEV
درخواست ارائه دهند (فرم  .)Form 1505 – ۱۵۰۵اگر اثبات کنید که هنوز واجد شرایط دریافت
حمایت هستید می توانید ویزای  TPVیا  SHEVدوم خود را بگیرید .به اطالعیه  RAILSمراجعه کنید.
حدود  3ماه قبل از انقضاء ویزا ،یک پیغام یادآوری توسط وزارت امور داخلی ( )DHAبه ایمیل و یا
تلفن دریافت کننده ویزا ارسال می شود .در صورتی که مشخصات تماس صاحب ویزا تغییر کند ،باید
به  DHAاطالع داده شود ،در غیر این صورت ممکن است این پیغام یادآوری را دریافت نکنند.
اگر درخواست تمدید ویزا قبل از انقضاء  TPVیا  SHEVفعلی انجام شود ،ویزای فعلی تا زمانی که
تصمیم جدید اتخاذ شود ،ادامه خواهد یافت .تمام مزایا و حقوق کار  /تحصیل نیز ادامه خواهد داشت،
اما قبل از انقضای ویزای فعلی ،باید فرم های جدیدی به مدیکر (فرم  )MS 004و احتماال به سنترلینک
هم ارائه گردد.
برخی از دارندگان ویزای  ،SHEVاگر منطبق با قوانین ’مسیر ‘ SHEVباشند ،می توانند برای ویزا
های کاری ،دانشجویی یا خانوادگی اقدام کنند (به جای درخواست تمدید  TPVیا ( )SHEVدر ادامه
ببینید)

تبدیل ویزای "مسیر  "SHEVبه ویزاهای دیگر
اگر دارنده ویزای  SHEVیا یکی از اعضای خانواده تحت ویزای  ۳.۵ ،SHEVسال تجربه کاری و یا
تحصیلی در یک ناحیه منطقه ای داشته باشند ،ممکن است بتوانند برای برخی از ویزاهای کاری،
تحصیلی یا خانوادگی اقدام کنند.

دارای ویزای  SHEVمی باشید

به مدت  ۳.۵سال در یک ناحیه
منطقه ای مشغول به کار یا
تحصیل بوده اید

امکان درخواست برای ویزاهای
مسیر  SHEVرا دارید

در طی مدت آن  ۳.۵سال ،خود یا یکی از اعضای خانواده تان باید:
 در یک ناحیه منطقه ای ویزای  SHEVمشغول به کار (به صورت تمام وقت ،پاره وقت ،موقت،
ساعتی یا فصلی) بوده باشید و از مزایای ویژه سنترلینک استفاده نکرده باشید؛ یا
 به صورت تمام وقت و حضوری در ناحیه منطقه ای استرالیا مشغول به تحصیل بوده باشید؛ یا
 ترکیبی از موارد کار یا تحصیل که در باال ذکر شد.
الزم است که سابقه کار یا تحصیل خود را در فرم  )Form 1465( ۱۴۶۵متعلق به  DHAثبت کنید.
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نواحی منطقه ای
شما باید در آن منطقه پستی زندگی کرده یا اینکه برای درس یا کار به آن منطقه سفر کنید .کدهای پستی
مربوط به نواحی منطقه ای در وب سایت  DHAموجود می باشند .همیشه این کدها را چک کنید برای
اینکه ممکن است تغییر کنند.

چه کسی می تواند برای ’مسیر ویزا‘ اقدام کند؟
فقط یک نفر از جمع اعضای خانواده ای که واجد درخواست برای ویزای مسیر جدید می شود ،الزم
است که منطبق با این قوانین کاری  /تحصیلی باشد .بنابراین حداقل یکی از افراد خانواده ای که در
درخواست ویزای  SHEVاولیه وجود دارد ،و واجد شرایط مورد نیاز کاری  /تحصیلی می باشد ،الزم
است درخواست ارائه داده و یا اینکه می تواند به عنوان یکی از اعضای خانواده ،در درخواست ’ویزای
مسیر‘ گنجانده شود.

چه زمانی می تونید برای ’ویزای مسیر‘ درخواست دهید؟
همین که زمان  ۳.۵سال تکمیل شد می توانید برای یکی دیگر از انواع ویزا درخواست ارائه دهید .شما
می توانید برای تکمیل زمان  ۳.۵ساله کاری  /تحصیلی خود از ویزاهای  SHEVمختلف استفاده کنید.
برای مثال ممکن است که شما فقط ۲سال تحت ویزای  SHEVاول خود کار کرده باشید و یک سال و
نیم دیگر را تحت ویزای  SHEVدوم تحصیل کرده باشید و جمع  ۳.۵سال را به دست آورده باشید.

اگر ویزای مسیر  SHEVرا کامل نکنم چه اتفاقی می افتد؟
اگر در طول مدت  ۵ساله ویزای تان ،مدت زمان  ۳.۵ساله کار /تحصیل را به دست نیاورده باشید،
در صورتی که بتوانید نشان دهید که خود و خانواده تان در تالش برای برآورده کردن شرایط
کار/تحصیل بوده اید ،آنگاه این سازمان ممکن است به شما اجازه دهد که برای یک ویزای SHEV
دیگر اقدام کنید .اما اگر تالشی برای کار یا تحصیل در نواحی منطقه ای نداشته اید فقط ممکن است
بتوانید ویزای  TPVدریافت کنید.
اگر ویزای  SHEVدریافت کردید و به ناحیه منطقه ای نقل مکان نکنید ،ویزای  SHEVشما لغو نخواهد
شد.

من برای گرفتن ویزای مسیر چه موقعیت هایی دارم؟
ویزاهای مسیر در زیر لیست شده اند .گرفتن تمامی این ویزاها خیلی مشکل است و هزینه های باالیی
دارند .اگر بعد از  ۳.۵سال برای یکی از ویزاهای خانوادگی ،تحصیلی یا کاری اقدام کرده باشید ،به
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این معنی نیست که به طور اتوماتیک آن ویزا به شما تعلق می گیرد .بسیاری از این ویزاها نیاز به
مهارت های باالی زبان انگلیسی و قابلیت های کاری دارند.
شما باید از کارگزار/وکیل های مهاجرتی در مورد این ویزاها مشورت بگیرید چرا که قوانین بسیار
زیادی دارند .دولت گاهی قوانین مربوط به این ویزاها را تغییر می دهد و ممکن است گرفتن اقامت دایم
را برای دارندگان ویزای  SHEVسخت تر یا آسان تر کند.
وب سایت  DHAبر روی وب سایت خود اطالعاتی در مورد ویزاهای خانوادگی ،تحصیلی و کاری
دارد.
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ویزاهای مسیر

ویزاهای مهارتی
189 (Skilled—Independent)
۱۸۹ )(مهارت – غیر وابسته

ویزاهای خانوادگی
143 (Contributory Parent)
۱۴۳ )(والدین همراه

190 (Skilled—Nominated)
۱۹۰ )(مهارت – انتصابی

445 (Dependent Child)
۴۴۵ )(فرزند وابسته

476 (Skilled—Recognised Graduate)
۴۷۶ )(مهارت – فارغ التحصیل مورد تایید

801 (Partner)
۸۰۱ )(شریک

489 (Skilled—Regional (Provisional))
۴۸۹ ))(مهارت – منطقه ای (موقت

802 (Child)
۸۰۲ )(فرزند

858 (Distinguished Talent)
۸۵۸ )(استعداد درخشان

804 (Aged Parent)
۸۰۴ )(والدین سالمند

ویزاهای حمایت شده از طرف کارفرما
186 (Employer Nomination Scheme)
۱۸۶ )(طرح انتصاب کارفرما

820 (Partner)
۸۲۰ )(شریک
835 (Remaining Relative)
۸۳۵ )(اقوام باقیمانده

187 (Regional Sponsored Migration
Scheme)
۱۸۷ )(طرح مهاجرت منطقه ای حمایت شده

836 (Carer)
۸۳۶ )(مراقب

482 (Temporary Skill Shortage)
۴۸۲ )(کمبود مهارت موقت

837 (Orphan Relative)
۸۳۷ )(اقوام کودک یتیم
838 (Aged Dependent Relative)
۸۳۸ )(اقوام سالمند وابسته

ویزاهای تجاری
132 (Business Talent)
۱۳۲ )(استعداد تجاری
188 (Business Innovation and
Investment (Provisional))
)(نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقت
۱۸۸)
405 (Investor Retirement)
۴۰۵ )(سرمایه گذار بازنشسته

858 (Distinguished Talent)
۸۵۸ )(استعداد درخشان
864 (Contributory Aged Parent)
۸۶۴ )(والدین سالمند همراه
884 (Contributory Aged Parent (Temp))
۸۸۴ ))(والدین سالمند همراه (موقت.

ویزاهای دانشجویی
402 (Training and Research)
۴۰۲ )(آموزش و پژوهش
500 (Student)
۵۰۰ )(دانشجویی
590 (Student Guardian)
۵۹۰ )(مراقب دانشجو.

www.rails.org.au

۲۰۱۸ به روز شده در جوالی

5

_________________________________________________________________________

آیا می توانم نوع ویزای خود را از  TPVبه  SHEVتغییر بدهم؟
اگر در حال حاضر برای ویزای  TPVاقدام کرده اید و می خواهید برای ویزای  SHEVاقدام کنید ،باید
فرم ’ )Form 1505( ۱۵۰۵درخواست برای تمدید ویزای حمایتی موقت یا ویزای پناهگاه امن اساسی‘
را تکمیل نمایید .تقاضای پناهندگی تان دوباره توسط سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد و تا زمانی
که منتظر تصمیم گیری در مورد ویزای تان هستید ،ویزای  TPVشما همچنان ادامه پیدا می کند.
اگر در حال حاضر برای ویزای  TPVاقدام کرده اید و هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است ،می توانید
آنرا به درخواست برای ویزای  SHEVتغییر دهید .شما باید به این سازمان نامه ای بنویسید مبنی بر
اینکه می خواهید درخواست ویزای  TPVرا پس بگیرید و فرم  )Form 790( ۷۹۰برای درخواست
ویزای  SHEVرا نیز با همان اطالعات در مورد اینکه چرا پناهنده شده اید به اضافه هر گونه اطالعات
جدید ارائه دهید .شما باید ابتدا از یک کارگزار/وکیل مهاجرتی مشورت بگیرید.

اگر ویزای  SHEVرا دریافت کنید ،دوره  ۳.۵ساله ٬ویزای مسیر  ٬SHEVتنها از زمانی شروع می
شود که ویزای  SHEVرا دریافت کرده اید.

این برگه حاوی اطالعات حقوقی است ،و نه مشاوره حقوقی.
برای دریافت مشاوره حقوقی در موارد خاص ،به یک کارگزار/وکیل مهاجرتی مراجعه کنید.
به روز شده در جوالی ۲۰۱۸
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