ویزا های حمایتی
روند درخواست
چه کسی می تواند از حمایت برخوردار شود؟
شخصی که وارد استرالیا بشود و ادعا کند که می ترسد به کشور خود بازگردد می تواند برای درخواست
حمایت به وزارت امور داخلی ( )DHAدرخواست ارائه دهد.
اگر بتوانید به  DHAنشان دهید که "پناه جو" هستید  -به این معنی که اگر به کشور خود برگردید به
خاطر نژاد ،مذهب ،ملیت ،عقاید سیاسی و یا عضویت در یک گروه خاص دچار دردسر جدی خواهید
شد ،دولت موظف است که از شما حمایت کند.
اگر شرایط تان با تعریفی که از پناه جو وجود دارد مطابقت نداشته باشد ،پرونده برای "دریافت حمایت
های تکمیلی" مورد بررسی قرار خواهد گرفت .این شرایط زمانی لحاظ می شود که بتوانید نشان بدهید
که اگر به کشور تان برگردید دچار صدمات جدی ناشی از نقض حقوق بشر در قبال قانون بین الملل
خواهید شد.
شما همچنین باید ثابت کنید که در کشور خودتان ،منطقه امنی وجود ندارد که بتوانید در آنجا زندگی
کنید ،و اینکه کشور امن دیگری هم که بتوانید در آنجا زندگی کنید وجود ندارد و اینکه شما جرم
خطرناکی هم مرتکب نشده اید.
اگر بتوانید ثابت کنید که به حمایت احتیاج دارید و همچنین آزمون های سالمت ،بررسی شخصیت و
چک امنیتی را با موفقیت پشت سر بگذارید آنگاه:



اگر با یک ویزای معتبر وارد استرالیا شده باشید و تقاضای پناهندگی داده باشید ،می
توانید ویزای حمایتی دائم ) (PPVدریافت کنید.
اگر بدون ویزا وارد استرالیا شده باشید ،می توانید ویزای حمایتی موقت ) (TPVیا
ویزای پناهگاه امن ) (SHEVدریافت کنید.

از چه فرمهایی باید استفاده شود
شخصی که با یک ویزای معتبر وارد استرالیا می شود و سپس درخواست پناهندگی می کند می تواند
برای دریافت ویزای حمایتی دائم در فرم  )Form 866( 866درخواست خود را به  DHAارائه دهد.
درخواست کنندگان پناهندگی که بدون ویزا وارد استرالیا می شوند برای ارائه درخواست حمایت باید
در  DHAثبت نام کنند و باید تصمیم بگیرند که می خواهند برای ویزای نوع  TPVاقدام کنند یا ویزای
 .SHEVآنها باید با فرم  )Form 866( 866درخواست ارائه دهند.
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افرادی که در حال حاضر ویزای  TPVیا  SHEVدارند می توانند برای  TPVیا  SHEVدیگر با فرم
 )Form 1505( ۱۵۰۵دوباره درخواست بدهند .آنها باید قبل از انقضای ویزای  TPVیا SHEV
درخواست خود را ارائه دهند.
برای ارائه درخواست ویزای  SHEVالزم است تعهد نامه ای امضا کنید مبنی بر اینکه خود یا یکی از
اعضای خانواده تان قصد کار یا تحصیل در "یک ناحیه منطقه ای مشخص شده در ویزای  "SHEVرا
دارید و از "حداقل مزایای امنیت اجتماعی" برخوردار هستید .به این معنی که شما یا یکی از اعضاء
خانواده تان در تالش برای پیدا کردن شغل و یا تحصیل در یکی از آن نواحی منطقه ای هستید.
هزینه ارائه درخواست  ۳۵دالر می باشد یا اینکه ،اگر تحت بازداشت هستید ،هزینه ای ندارد .فرم
های ارائه درخواست باید در اداره  DHAو در یکی از مراکز حمایتی داخلی به ثبت برسند .به زودی
ارائه درخواست به صورت آنالین و از طریق وب سایت  DHAنیز امکان پذیر خواهد شد و فقط یک
فرم  )Form 866( 866وجود خواهد داشت.

تکمیل فرم درخواست
شما باید قبل از تکمیل و ثبت درخواست خود از یک وکیل مهاجرتی با تجربه مشورت بگیرید.
برخی اطالعات در مورد چگونگی ارائه درخواست به صورت آنالین وجود دارد:
از وبسایت  RAILSدر اینجا؛ از مشاوره برای پناهندگان و خدمات موردی در اینجا.
همچنین  DHAاطالعات ترجمه شده مربوط به ارائه درخواست حمایتی را در اینجا دارد.

مصاحبه وزارت
پس از اینکه درخواست شما به ثبت رسید توسط یکی از کارمندان اداره  DHAمصاحبه خواهید داشت،
آن ها تمامی اطالعاتی را که قبال ارائه داده اید در اختیار خواهند داشت ،حتی اگر در خارج از مرزها
درخواستی ارائه داده باشید.
آنها سواالت بسیار زیادی می پرسند تا هویت ،اعتبار (اینکه آیا شما راست می گویید) و ادعاهای
پناهندگی تان را مورد بررسی قرار دهند .اگر اطالعات جدیدی به اطالعات تان اضافه شد می توانید
قبل از مصاحبه آن ها را اضافه کنید .زمانی که تصمیم گیری انجام شد قطعا نخواهید توانست اطالعات
جدیدی به اطالعات خود اضافه کنید.

پس از مصاحبه وزارت چه اتفاقی می افتد؟
ممکن است نامه ای دریافت کنید که در آن اعالم شده باشد که درخواست شما رد شده است ،و یا ممکن
است ویزا دریافت کنید .قبل از صدور ویزا DHA ،باید آزمون های سالمت ،بررسی شخصیت و چک
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امنیتی را برای شما و افرادی که زیر مجموعه ویزای شما هستند ،انجام بدهد .این مسئله ممکن است
زمان زیادی ببرد.

اگر درخواست من رد بشود چه اتفاقی می افتد؟
اگر برای  TPVیا  SHEVدرخواست داده باشید و توسط  DHAرد بشود ،نامه ای دریافت می کنید که به
اطالع تان می رساند به چه دلیل درخواست شما رد شده است و اینکه ممکن است درخواست شما برای
بازبینی به ( IAAسازمان بازرسی مهاجرت) فرستاده شده باشد .آنگاه شما  21روز فرصت دارید تا
به  IAAنامه نوشته و به آن ها اعالم کنید که با تصمیم  DHAموافق نیستید ،و هرگونه اطالعات جدیدی
که دارید ارائه دهید .اگر "موارد استثنا" شامل حال تان بشود IAA ،فقط اطالعات جدید را قبول خواهد
کرد .به همین خاطر خیلی مهم است که از همان ابتدا تمامی اطالعات خود در درخواست ارائه دهید.
اگر با ویزای معتبر وارد کشور استرالیا شده اید و درخواست تان برای دریافت ویزای حمایتی دائم
بوده باشد ،اگر این درخواست رد شود ،نامه ای دریافت خواهید کرد که در آن به شما اعالم می شود
که چرا درخواست تان رد شده است .اگر می خواهید که این درخواست دوباره مورد بازبینی قرار
بگیرد ،باید در طی مدت  28روز ،به بخش اداری دادگاه تجدید نظر یک درخواست ارائه دهید.
اگر درخواست تان رد شده باشد ،ممکن است بتوانید تقاضای تجدید نظر توسط دادگاهی (که به آن
"دادگاه تجدید نظر" می گویند) داشته باشید اما این موضوع بسیار پیچیده است و ممکن است هزینه
باالیی داشته باشد.
شما باید فوری در مورد هرگونه رد درخواست مشاوره قانونی بگیرید.
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