ویزاهای حمایتی
اظهارات شما
ارائه درخواست ویزای حمایتی
شخصی که وارد استرالیا می شود و ادعا می کند که از بازگشت به کشورش هراس دارد می تواند از
وزارت امور داخلی ( )DHAدرخواست حمایت کند.

اظهارات شما
مهم ترین بخش یک درخواست اظهارنامه شما می باشد و شواهدی که بتواند نشان بدهد در صورت
بازگشت به کشور تان آسیب جدی به شما وارد خواهد شد .اگر عضو دیگری از خانواده شما نیز در
خطر آسیب جدی است ،باید اظهارنامه جداگانه ای تهیه گردد در مورد اینکه چه آسیبی به آن ها می
رسد و اینکه چرا.

چه جزئیاتی را ارائه بدهم
اظهارنامه  ،داستان شخص شماست .این اظهارنامه باید شامل اطالعات دقیقی باشد که بتواند پاسخگوی
سواالت زیر باشد:







چه اتفاقی افتاد که مجبور به ترک کشور خود شدید؟
چه کسی این مشکل را برای شما به وجود آورد؟
آیا بقیه اعضای خانواده هم مشکل دارند؟ آیا شما برای پایان دادن به این مشکل کاری انجام
دادید ،و یا از مراجع درخواست کمک کردید؟ اگر جواب شما منفی است ،به چه علت؟
چطور توانستید به سالمت کشور خود را ترک کنید؟
آیا در حال حاضر می توانید بدون احساس خطر به کشور خود برگردید؟
آیا می توانید به نقطه دیگری از کشور تان رفته و مورد حمایت قرار بگیرید؟ اگر جواب
منفی است ،به چه علت؟

اتفاقات را به ترتیب زمانی قرار دهید  -از اولین اتفاقی که افتاد تا زمان حال بگویید که بطور خاص
برای شما چه اتفاقاتی افتاده است .تا آنجا که می توانید جزئیات را شرح دهید ،چه مشکالتی اتفاق افتاد،
چه موقع و در کجاها اتفاق افتادند ،چرا اتفاق افتادند ،چه کسی باعث آن اتفاقات شد ،تنها در مورد
خطرهای عمومی موجود در کشور تان اطالعات ارائه ندهید.
فرم های درخواست در مورد تمامی این موضوعات سوال می پرسند ،به عالوه اینکه شامل بسیاری
سواالت دیگر در مورد هویت ،ملیت  ،خانواده ،سفرها ،تحصیالت ،کار و اینکه قبال کجا زندگی می
کرده اید می باشند.
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صادق باشید و بطور مشخص صحبت کنید
خیلی مهم است که وقتی داستان خود را می نویسید و یا تعریف می کنید صادق باشید و در مورد اینکه
چه اتفاقاتی برای تان افتاده و اینکه چرا نمی توانید برگردید مثال های مشخص بیاورید.
ماجرای خود را تا آنجایی که به خاطر می آورید بگویید .از خودتان چیزی در نیاورید و یا چیزهایی
را که از دیگران شنیده اید به آن اضافه نکنید .اگر چیزی را به خاطر نمی آورید از خودتان نسازید.
فقط بگویید که به خاطر نمی آورید.
اگر بین داستان شما و اطالعاتی که قبال به اداره مهاجرت داده اید اختالف وجود دارد توضیح دهید که
چرا این اختالفات وجود دارند.
 DHAاطالعات ارائه شده در مورد تاریخ ،محل وقوع و افرادی که درگیر اتفاقات بوده اند را مورد
بررسی قرار می دهد .اگر معلوم شود که این اطالعات صادقانه نبوده اند و یا با شرایط تعریف شده از
پناه جو منطبق نباشند ،احتماالا ویزا به شما تعلق نمی گیرد.
هر کدام از اعضای خانواده که در صورت بازگشت دچار دردسر می شوند باید به صورت جداگانه
اظهارنامه بدهند .اگر کودکان خیلی کوچک هستند ،والدین میتوانند اظهارنامه تهیه کرده و بگویند که
می ترسند که در صورت بازگشت چه اتفاقی برای آن ها بیفتد.

ارائه مدارک برای کمک به پرونده تان
هرگونه مدرکی که ممکن است به ادعای تان کمک کند را ارائه دهید .چیزهایی از قبیل نامه ،عکس،
کارت عضویت ،گزارشات پزشکی و اخباری که مستقیما ا با ماجرای شما ارتباط دارد.
 DHAهمچنین از شما خواهد خواست که اصل مدارکی را که هویت و ملیت شما را مشخص می کنند
در اختیار داشته باشد .شما باید نهایت تالش خود را بکنید که مدارک شناسایی تهیه کنید و اگر نمی
توانید باید دلیل آن را به اداره مهاجرت بگویید.
این خیلی مهم است که مطمئن باشید این اسناد واقعی هستند .اگر مدارک جعلی ارائه داده شود،
درخواست شما به احتمال خیلی زیاد رد خواهد شد.
اگر مدارک شما به زبان انگلیسی نیستند باید توسط یک مترجم واجد شرایط ترجمه شوند.

اطالعات در مورد چگونگی ارائه درخواست
برخی اطالعات در مورد چگونگی ارائه درخواست به صورت آنالین وجود دارند:
از وب سایت  RAILSدر اینجا؛ از مشاوره برای پناهندگان و خدمات موردی در اینجا.
همچنین  DHAاطالعات ترجمه شده مربوط به ارائه درخواست حمایتی را در اینجا دارد.
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