ویزا های حمایتی
مصاحبه وزارت خانه
قبل از مصاحبه
زمانی که آگهی شرکت در مصاحبه برای درخواست ویزای حمایتی در محل وزارت امور داخلی
( )DHAرا دریافت کردید ،اطمینان پیدا کنید که می دانید به کجا باید مراجعه کنید ،چگونه به موقع خود
را به آنجا برسانید و اینکه مواردی مانند مراقبت از کودک را برنامه ریزی کرده اید.
قبل از انجام مصاحبه ،اطمینان پیدا کنید که اظهارات موجود در درخواستی که به  DHAارائه داده اید
را دوباره خوانده اید و دقیقا می دانید که در آن چه نوشته شده است .اگر اطالعات جدیدی بدست آوردید
باید قبل از مصاحبه آن ها را ارسال کرده ،یا در ابتدای مصاحبه به کارمند  DHAارائه دهید.

در زمان انجام مصاحبه
یک مترجم شفاهی توسط کارمند  DHAبه شما معرفی خواهد شد .اگر سخنان مترجم شفاهی
-１
را متوجه نمی شوید باید ابتدا از او بخواهید که آرام تر صحبت کند و هر آنچه گفته را تکرار کند.
اگر اینکار کمکی به شما نکرد ،یا اگر مشکل دیگری وجود داشت ،باید به آن کارمند اطالع داده و
بگویید دلیل آن چیست .این موضوع ممکن است منجر به این شود که مصاحبه به روزی دیگر و با
مترجم شفاهی دیگری موکول شود.
کارمندان اداره مهاجرت معموال ،و نه همیشه ،مصاحبه را با توضیح درباره روند ویزای
-２
درخواستی شما و اینکه پناه جو به چه کسی گفته می شود ،آغاز می کنند.
شما باید حقیقت را بگویید .کارمند اداره مهاجرت ممکن است از شما بخواهد اگر فرد معتقدی
-３
هستید به کتاب مقدس تان قسم بخورید که حقیقت را می گویید ،یا اینکه فقط قسم بخورید که حقیقت
را می گویید.
سپس آن مامور سواالت دقیق بسیاری از شما می پرسد تا موارد زیر را در شما بیازماید:
-４
 هویت تان
 اینکه آیا حقیقت را می گویید.
 چقدر این امکان وجود دارد که اگر به کشور خودتان برگردید دچار دردسر شوید.
 و اینکه آیا آن دردسر آنقدر جدی هست که باعث شود شما نیاز به حمایت داشته باشید.
مامور سوال هایی می پرسد تا:
-５
 صحت اطالعاتی که در حال حاضر در اظهارنامه تان وجود دارد را بررسی کند.
 بررسی کند که آیا بین آنچه که اکنون می گویید با چیزی که قبال گفته اید تفاوتی وجود دارد.
 داستان تان را با آنچه که  DHAدر طی تحقیقات خود به دست آورده است مقایسه کند.
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تمامی داستان خود را تا آنجایی که به خاطر می آورید بازگو کنید .از خودتان داستان نسازید
-６
و یا چیزهایی را که از بقیه شنیده اید به داستان خود اضافه نکنید .اگر چیزی را به خاطر نمی آورید،
از خودتان داستان درست نکنید .فقط بگویید که آنرا به خاطر نمی آورید.
اگر هرگونه تفاوتی بین داستان شما و اطالعاتی که قبال در اختیار اداره مهاجرت قرار داده اید
-７
وجود دارد ،توضیح بدهید که چرا اختالف وجود دارد.
کارمند اداره مهاجرت می تواند در مورد خیلی از چیزها از شما سواالتی بپرسد .اطالعاتی که
-８
این کارمند در اختیار دارد شامل موارد زیر می باشد:
 اطالعاتی که در تمامی مراحل این بررسی در استرالیا ارائه داده اید.
 اطالعات مربوط به سفرهای تان ،که شامل سفر به کشورهای دیگر غیر از استرالیا هم می شوند.
 اطالعاتی که توسط شما در وسایل ارتباط جمعی (مثل فیسبوک) به اشتراک گذاشته شده اند.
 اطالعات بدست آمده از منابع دیگر
اگر آن ها هرگونه اطالعاتی در دست داشته باشند که ایجاد شک و تردید کند ،آن کارمند باید
-９
آن را با شما در میان گذاشته و فرصت توضیح به شما بدهد .اگر به نظر شما اطالعاتی که آن ها
دارند اشتباه است و یا اینکه کل ماجرا نیست باید اعالم کنید و همچنین اگر می توانید برایشان توضیح
دهید که چرا فکر می کنید که این اطالعات اشتباه هستند.
 -１０اگر اطالعات دیگری دارید که می توانید بعد از مصاحبه ارائه دهید و ممکن است پاسخ برخی
از نگرانی های آن کارمند باشند این مسئله را به آن ها بگویید .آنگاه شما ملزم خواهید بود تا بعد از
مصاحبه هرچه سریع تر آن اطالعات را ارائه دهید .اگر اطالعات غلط بدهید و یا از خودتان درست
کنید ،معموال شناسایی می شود و اگر مامور فکر کند که شما از خودتان داستان می سازید ،به پرونده
تان آسیب بسیار جدی وارد خواهد شد.
 -１１اگر مامور از شما بخواهد که بعد از مصاحبه اطالعات بیشتری بفرستید ،یک محدوده زمانی
برای فرستادن آن اطالعات برای تان در نظر می گیرند .اگر فکر می کنید که این زمان کافی نیست،
به مامور اطالع بدهید و درخواست کنید که اگر امکان دارد زمان بیشتری داشته باشید.

بعد از انجام مصاحبه:
بعد از انجام مصاحبه و قبل از تصمیم گیری مامور در مورد پرونده ،می توانید هرگونه اطالعات جدیدی را
که دریافت می کنید ،ارائه دهید ،اما الزم است که از صحت آن اطالعات اطمینان پیدا کنید.
اگر برای اینکه پرونده خود را بهتر نشان بدهید ،اطالعاتی بدهید که به نظر نادرست و یا بزرگ نمایی شده
می آیند (وضعیت بدتر از آن چیزی که هست نشان داده شود) ،مامور به احتمال خیلی زیاد فکر می کند که
شما صداقت ندارید و احتمال کمی وجود دارد که قسمت های دیگر داستان تان را هم باور کند.
به مراتب خیلی بهتر است که در صورت امکان تمام داستان خود را قبل از انجام مصاحبه ارائه دهید.
اگر بعد از انجام مصاحبه ،اداره مهاجرت برای تان نامه فرستاد و از شما اطالعات بیشتری درخواست کرد و
اگر شما منظور آن ها را متوجه نشدید ،از یک وکیل مهاجرتی مشورت بگیرید.

تصمیم گیری:
اگر نامه رد شدن درخواست تان را دریافت کردید بهتر است که هر چه سریع تر از یک وکیل مهاجرتی
مشورت بگیرید.
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