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SHEV 

 یاساس پناهگاه امن یزایو

 

 SHEVدرخواست ویزای 

 قرار بگیرندحمایت  ، اگر می خواهند موردکه بدون ویزا )با قایق( وارد استرالیا شده اند جویانی پناه

 بدهند.ارائه  (Form 866) ۸۶۶ فرم توسط (DHA) یامور داخلوزارت  بهدرخواست خود را  باید

بتوانید ثابت کنید که واجد اگر  بتوانید درخواست ارائه بدهید.تا ‘ مجوز صادر کند’ ابتدا بایدوزیر 

 امنیتی چک و شخصیت بررسی سالمت، های آزمون همچنین و هستیدبرخورداری از حمایت دولت 

موقت  حمایتی )ویزای TPV -حمایت موقتی  آنگاه می توانید ، بگذارید سر پشت موفقیت با را

Temporary Protection Visa یا ویزای )SHEV اساسی  امن پناهگاه )ویزایSafe Haven 

Enterprise Visa ).بگیرید 

( Form 1505) ۱۵۰۵دارند می توانند توسط فرم  TPVیا  SHEVکه در حال حاضر ویزای  افرادی

فعلی  SHEV  یا TPVانقضای ویزای  قبل ازآنها باید  درخواست ارائه دهند. SHEVیا  TPVبرای تمدید 

 درخواست خود را ارائه دهند.

  

 SHEVشرایط ویزای 

  برای تمدید می توان قبل از انقضای این ویزا  .می باشد ویزا پنج سالهاینTPV  یاSHEV 

 .داددرخواست دوباره 

  روز به  ۲۸تغییر آدرس ظرف مدتDHA توسط فرم  اده شوداطالع د(۹۲۹ - Form 929) 

  تغییر هر گونه مشخصات ارائه شده در فرم درخواست بهDHA توسط فرم  اده شوداطالع د(

۱۰۲۲ – Form 1022) 

  سنترلینک، مدیکر، کمک به کاریابی، و مشاوره کوتاه مدتکار وقحقبرخورداری از ، 

 سال سن می توانند به مدرسه بروند ۱۸ کودکان زیر 

  دریافت می کنند. برای  مهاجران بزرگسال رازبان انگلیسی  رایگان برنامهسال  ۱۸ باالیافراد

 یارانه دولتی وجود نداردهیچ  دیگر تصیالتح

  آوردنمی توان افراد خانواده را به استرالیا 

 شتگازو دوباره ب هنمی توان به کشور خود سفر کرد 

 نیاز است مورد ، قبل از سفر مجوز کتبی وزیرو بازگشت دوباره بازدید از سایر کشورها برای 

 مسیر  می( توان برای برخی ویزاهای دیگرSHEV)، دادرخواست ارائه د 
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 چه اتفاقی می افتد؟ SHEVدر پایان دوره ویزای 

 SHEVیا  TPVفعلی خود برای تمدید  انقضای ویزای قبل ازمی توانند  SHEV ویزای دارندگان

 واجد شرایط دریافتهنوز د که یاگر اثبات کن. (Form 1505 – ۱۵۰۵)فرم  درخواست ارائه دهند

 مراجعه کنید. RAILSاطالعیه به  دوم خود را بگیرید. SHEVیا  TPVمی توانید ویزای  حمایت هستید

 ایو  لیمی( به اDHA) یتوسط وزارت امور داخل یادآوری غامیپ کی زا،یماه قبل از انقضاء و 3حدود 

 دیکند، با رییتغ زایکه مشخصات تماس صاحب و یشود. در صورت یارسال م زایکننده و افتیتلفن در

 .ندنکن افتیرا در یادآوری غامیپ نیصورت ممکن است ا نیا ریاطالع داده شود، در غ DHAبه 

که  یتا زمان یفعل یزایانجام شود، و یفعل SHEV ای TPVقبل از انقضاء  زایو دیاگر درخواست تمد

ادامه خواهد داشت،  زین لیو حقوق کار / تحص ای. تمام مزاافتیاتخاذ شود، ادامه خواهد  دیجد میتصم

 نکیبه سنترل ماال( و احتMS 004)فرم  کریبه مد یدیجد یفرم ها دیبا ،یفعل یزایو یاما قبل از انقضا

 هم ارائه گردد.

باشند، می توانند برای ویزا ‘  SHEVمسیر’، اگر منطبق با قوانین SHEVبرخی از دارندگان ویزای 

)در ادامه ( SHEVیا  TPVهای کاری، دانشجویی یا خانوادگی اقدام کنند )به جای درخواست تمدید  

 ببینید(

 

 ویزاهای دیگر به "SHEV ریمس" تبدیل ویزای

 ایو  یسال تجربه کار SHEV ،۳.۵اعضای خانواده تحت ویزای  یکی ازیا  SHEVدارنده ویزای اگر 

برای برخی از ویزاهای کاری، بتوانند ممکن است  باشند، داشته یمنطقه ا هیناح کیدر  یلیتحص

 تحصیلی یا خانوادگی اقدام کنند.

 

 

 باید: تانخانواده  ، خود یا یکی از اعضایسال ۳.۵در طی مدت آن 

  در یک ناحیه منطقه ای ویزایSHEV  به صورت تمام وقت، پاره وقت، موقت، مشغول به کار(

 یاکرده باشید؛ ن استفادهسنترلینک  ویژه مزایای از بوده باشید وساعتی یا فصلی( 

  یا؛ استرالیا مشغول به تحصیل بوده باشید ای منطقهناحیه در به صورت تمام وقت و حضوری 

  تحصیل که در باال ذکر شد. یاترکیبی از موارد کار 

 ثبت کنید.  DHA( متعلق به Form 1465) ۱۴۶۵فرم الزم است که سابقه کار یا تحصیل خود را در 

می باشیدSHEVدارای ویزای 
سال در یک ناحیه ۳.۵به مدت 

منطقه ای مشغول به کار یا 
تحصیل بوده اید

امکان درخواست برای ویزاهای 
را داریدSHEVمسیر 
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 نواحی منطقه ای 

پستی  کدهای .سفر کنیدبرای درس یا کار به آن منطقه  اینکهیا  ردهدر آن منطقه پستی زندگی کباید شما 

همیشه این کدها را چک کنید برای  موجود می باشند. DHAوب سایت مربوط به نواحی منطقه ای در 

 اینکه ممکن است تغییر کنند.

 

 اقدام کند؟‘ مسیر ویزا’چه کسی می تواند برای 

شود، الزم ی م جدید مسیرواجد درخواست برای ویزای فقط یک نفر از جمع اعضای خانواده ای که 

افراد خانواده ای که در  بنابراین حداقل یکی از قوانین کاری / تحصیلی باشد.این است که منطبق با 

الزم و واجد شرایط مورد نیاز کاری / تحصیلی می باشد،  اولیه وجود دارد، SHEVدرخواست ویزای 

ویزای ’انواده، در درخواست می تواند به عنوان یکی از اعضای خ اینکه و یا ارائه دادهدرخواست  است

 .گنجانده شود ‘مسیر

 

 درخواست دهید؟‘ ویزای مسیر’چه زمانی می تونید برای 

شما  سال تکمیل شد می توانید برای یکی دیگر از انواع ویزا درخواست ارائه دهید. ۳.۵همین که زمان 

مختلف استفاده کنید.  SHEVویزاهای  ازساله کاری / تحصیلی خود  ۳.۵زمان برای تکمیل می توانید 

اول خود کار کرده باشید و یک سال و  SHEVسال تحت ویزای ۲برای مثال ممکن است که شما فقط 

 سال را به دست آورده باشید. ۳.۵دوم تحصیل کرده باشید و جمع   SHEVنیم دیگر را تحت ویزای 

 

 ؟ اتفاقی می افتد چه کامل نکنمرا  SHEVمسیر ویزای اگر 

ساله کار /تحصیل را به دست نیاورده باشید،  ۳.۵مدت زمان ، ساله ویزای تان ۵اگر در طول مدت 

در صورتی که بتوانید نشان دهید که خود و خانواده تان در تالش برای برآورده کردن شرایط 

 SHEVبه شما اجازه دهد که برای یک ویزای  ممکن است کار/تحصیل بوده اید،  آنگاه این سازمان 

دیگر اقدام کنید. اما اگر تالشی برای کار یا تحصیل در نواحی منطقه ای نداشته اید فقط ممکن است 

 .دریافت کنید TPVویزای  بتوانید

شما لغو نخواهد  SHEVدریافت کردید و به ناحیه منطقه ای نقل مکان نکنید، ویزای  SHEVاگر ویزای 

 شد.

 

 ؟ی دارمچه موقعیت های ی مسیرمن برای گرفتن ویزا

در زیر لیست شده اند. گرفتن تمامی این ویزاها خیلی مشکل است  و هزینه های باالیی ویزاهای مسیر 

سال برای یکی از ویزاهای خانوادگی، تحصیلی یا کاری اقدام کرده باشید، به  ۳.۵اگر بعد از دارند. 
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ویزاها نیاز به  این بسیاری از ا به شما تعلق می گیرد.ی نیست که به طور اتوماتیک آن ویزاین معن

 کاری دارند. قابلیت هایباالی زبان انگلیسی و  های مهارت

وکیل های مهاجرتی در مورد این ویزاها مشورت بگیرید چرا که قوانین بسیار /کارگزارشما باید از 

گرفتن اقامت دایم ممکن است این ویزاها را تغییر می دهد و قوانین مربوط به دولت گاهی  زیادی دارند.

 سخت تر یا آسان تر کند. SHEVرا برای دارندگان ویزای 

ویزاهای خانوادگی، تحصیلی و کاری  عاتی در موردبر روی وب سایت خود اطال DHA وب سایت

 دارد.
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 ویزاهای مسیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویزاهای مهارتی

189 (Skilled—Independent) 

۱۸۹غیر وابسته(  –)مهارت   

 

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

 

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

 

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

 

858 (Distinguished Talent) 

۸۵۸( )استعداد درخشان  

 ویزاهای حمایت شده از طرف کارفرما

186 (Employer Nomination Scheme) 
۱۸۶)طرح انتصاب کارفرما(   

 

187 (Regional Sponsored Migration 

Scheme) 
۱۸۷( شده تیحما یطرح مهاجرت منطقه ا)  

 

482 (Temporary Skill Shortage) 

۴۸۲)کمبود مهارت موقت(   

 ویزاهای خانوادگی

143 (Contributory Parent) 
  ۱۴۳همراه(  )والدین

 

445 (Dependent Child) 
۴۴۵)فرزند  وابسته(   

 

801 (Partner) 
۸۰۱)شریک(   

 

802 (Child) 
۸۰۲)فرزند(   

 

804 (Aged Parent) 
۸۰۴)والدین سالمند(   

 

820 (Partner) 
۸۲۰)شریک(   

 

835 (Remaining Relative) 
۸۳۵)اقوام باقیمانده(   

 

836 (Carer) 
۸۳۶ )مراقب(  

 

837 (Orphan Relative) 
۸۳۷)اقوام کودک یتیم(   

 

838 (Aged Dependent Relative) 
۸۳۸)اقوام سالمند وابسته(   

 

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 تجاری

132 (Business Talent) 
۱۳۲( تجاری)استعداد   

 

188 (Business Innovation and 
Investment (Provisional)) 
 ()نوآوری و سرمایه گذاری تجاری )موقت

۱۸۸)  
 

405 (Investor Retirement) 
۴۰۵( هبازنشست گذار هیسرما)  ویزاهای دانشجویی 

402 (Training and Research) 

۴۰۲)آموزش و پژوهش(   

 

500 (Student) 
۵۰۰)دانشجویی(   

 

590 (Student Guardian) 

۵۹۰دانشجو(  مراقب) . 
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 تغییر بدهم؟ SHEVبه  TPVآیا می توانم نوع ویزای خود را از 

اقدام کنید، باید  SHEVمی خواهید برای ویزای  و اقدام کرده اید TPV ویزای یاگر در حال حاضر برا

‘ اساسیپناهگاه امن  یزایو ایموقت  حمایتی یزایو تمدید یدرخواست برا’( Form 1505) ۱۵۰۵فرم 

تقاضای پناهندگی تان دوباره توسط سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد و تا زمانی  را تکمیل نمایید.

 شما همچنان ادامه پیدا می کند. TPVویزای تان هستید، ویزای که منتظر تصمیم گیری در مورد 

 دیتوان یگرفته نشده است، م یمیتصم چیو هنوز ه دیاقدام کرده ا TPV یزایو یاگر در حال حاضر برا

بر  یمبن دیسیبنو یسازمان نامه ا نیبه ا دی. شما بادیده رییتغ SHEV یزایو یآنرا به درخواست برا

درخواست  یبرا( Form 790) ۷۹۰و فرم  دیریرا پس بگ TPV یزایدرخواست و دیخواه یم نکهیا

به اضافه هر گونه اطالعات  دیچرا پناهنده شده ا نکهیبا همان اطالعات در مورد ا زیرا ن  SHEV یزایو

 .دیریمشورت بگ یمهاجرت لیکارگزار/وک کیابتدا از  دی. شما بادیارائه ده دیجد

 

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

 .کرده اید 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، 

 ۲۰۱۸ جوالیبه روز شده در 
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