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  یویزا مجدددرخواست 

TPV  یاSHEV 

 

 اطالع دهید. DHAکرد، به  تغییر تان تماس اگر اطالعات

برای ویزای جدید اقدام  TPV / SHEV از پایان دوره ویزای درمدت زمان مناسبی قبل. بگیرید قانونی مشاوره

 .کنید

 

 چه زمانی است؟ TPV/SHEVزمان مناسب برای درخواست ویزای جدید 

باید  ساله دارند ۵( SHEV) اساسی امن پناهگاه ویزاییا  ساله ۳ (TPV) موقت حمایتی ویزایکسانی که 

 .دقانونی باش اقامتشانتا  برای دریافت ویزای جدید اقدام کنند پایان دوره ویزای کنونی خود قبل از

 تلفن یا و ایمیل به( DHA) داخله امور وزارت توسط یادآوری یکماه قبل از پایان دوره ویزا،  ۳حدود 

را مطلع کنید وگرنه  DHA باید. در صورت تغییر اطالعات تماس تان، شود می ارسال ویزا دارنده همراه

 ممکن است این یادآوری را دریافت نکنید.

DHA  ماه قبل از پایان دوره ویزای  ۳ حداقلپیشنهاد می کندTHP  یاSHEV خود برای دریافت  کنونی

تغییر ویزا بدهید، حتما باید  SHEVبه ویزای   TPVاما اگر می خواهید از ویزای  .کنیدویزای جدید اقدام 

 .درخواست بدهیدمشاوره حقوقی بگیرید و هر چه زودتر 

تا  فعلی ویزایصورت گرفته باشد، کنونی درخواست دیگری  SHEVیا  TPV ویزای ن دورهااگر قبل ازپای

کار / تحصیل ادامه خواهند  وقتمامی مزایا و حق .یافت خواهد ادامه شودانجام  تصمیم گیری ی کهزمان

دفتر خدمات درمانی در  یفرم های جدید الزم است ،اینکه ویزای شما به پایان برسدیافت، اما قبل از 

(Medicare ) فرم های(MS 004 ) احتماال و( سنترلینکCentrelinkبه ثبت برس )د.ن   

 چگونه درخواست بدهیم

 پیدا دسترسی خود DHA فایل به (Freedom of Informationاطالعات ) آزادی از طریق قانون ابتدا

 ارائه الکترونیک پست یا پست طریق از  (لینک) 424A فرم توسط  را خود درخواست توانید می .کنید

 ماه قبل از پایان ویزای خود درخواست خود را ارائه دهید. ۵شما باید تقریبا  .دهید

 فرمبه   دسترسی) پست طریق از SHEV یا TPV درخواست تمدید ویزای ارسال برای توانید می شما

 .کنید اقدام ImmiAccount طریق از آنالین یا( اینجا در 1505

 مشاوره») بگیرید مشاوره حقوقی ،درخواست تمدید و خود DHA فایل به دسترسی برای که است مهم

 (را ببینید در پایین «حقوقی
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 تمدید درخواست ارزیابی

 :کنند می بررسی دقیقا را موارد این آنها  DHAبه گفته

 آیا*  دارد؟ وجود امنیتی مسائل یا جنایی اتهامات آیا*  است؟ کرده تغییر مادری کشور در وضعیت آیا *

آیا *  آمده است؟ وجودبه  یتغییرات خانواده گروه در آیا* ؟داشته است وجود مادری کشور به خارجی سفر

 ؟ندا کرده تغییر حمایت دالیل درخواست

DHA  کند مصاحبه با افراد هویت، یا اعتباردر مورد  یا کشور شرایط تغییر مورد در مکن استم. 

. شود می اعطا قبلی یمزایا و شرایط همان با ردیگ SHEV یا TPV یک ویزای ،شود تایید درخواست اگر

 .در اختیار قرار گیرد صالحیت پروندهبازبینی  ممکن است کند رد را درخواست DHA اگر

 

 حقوقی مشاوره

 .بگیرید حقوقی مشاورهدرخواست مجدد  از قبل و کنید دریافت DHA از را خود فایل که است مهم بسیار

RAILS (۳۸۴۶۹۳۰۰ تلفن – مهاجرت و پناهندگان حقوقی خدمات www.rails.org.au/contact )می 

 .دهد ارائه رایگان مشاوره حقوقی SHEV یا TPV ویزاهای درخواست مورد در تواند

که مربوط  (Freedom of Informationاطالعات ) آزادی قانون درمورد توانند می بریزبن ساکن افراد

 در ظهر از بعد ۵تا  ۲ساعت از شنبه و شنبه پنج هر ،افراد می باشد DHA های فایل به دسترسیبه 

 Station 74 آدرسبه  ((Indooroopilly Uniting Churchکلیسای متحدین ایندوروپولی  درمانگاه های

Road, Indooroopilly کمک دریافت کنند. 

 - دارد وجود DHA سایت وب در دیگری نیز اطالعات

www.homeaffairs.gov.au/modporaryprotection 

 

 تصمیم گیری کنم؟ SHEVو  TPVچگونه بین انتخاب دو نوع ویزای 

 اینکه دیگر وساله  SHEV ۵ساله است و ویزای  TPV ۳تفاوت های اصلی در این است که ویزای 

اگر داده است،  SHEV، ویا عضوی از خانواده که درخواست ویزای است SHEVدارای ویزای  که فردی

برخی د، می توانند برای نسال کار یا تحصیل خود را در نواحی منطقه ای تکمیل کن ۵/۳مدت زمان 

را  RAILSمتعلق به  SHEVبرگه اطالعات ویزاهای )یا خانوادگی اقدام کنند.  تحصیلیویزاهای مهارتی، 

 ببینید(.
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شما خودتان باید تصمیم بگیرید که برای کدام ویزا اقدام کنید. در این تصمیم گیری باید در نظر بگیرید که 

 آیا:

 یک ناحیه منطقه ای خواهید بودیدا کردن کار یا تحصیل در خود و خانواده تان قادر به پ 

  ساله مورد ارزیابی مجدد قرار  ۳ترجیح می دهید که ادعای درخواست حمایت تان در یک دوره

 ساله  ۵بگیرد یا دوره 

 از عهده هزینه تحصیل در نواحی منطقه ای برخواهید آمد 

  اخذ ویزای کاری، تحصیلی و یا خانوادگی سال خواهید توانست شرایط الزم برای  ۵در طی مدت

 را فراهم آورید

 اشته باشندبه خدمات حمایتی نیاز دارید و اینکه آیا این خدمات در ناحیه منطقه ای وجود د. 

 

 چه تفاوت هایی با هم دارند؟ SHEVو  TPVدو نوع ویزای 

 

برای ویزای  TPV / SHEV از پایان دوره ویزای درمدت زمان مناسبی قبل. بگیرید قانونی مشاوره

 .جدید اقدام کنید

 

SHEV TPV  

 
 سال ۵تا 

 
 سال ۳ تا

 
 ویزا چه مدت طول می کشد 

درخواست مجدد  - SHEVیا  TPV -می توان برای ویزای حمایتی  ✓ ✓

 داد
 ( درخواست دادSHEVمی توان برای ویزاهای دیگر )مسیر  ✕ ✓

می توان از حق اشتغال به کار، مزایای سنترلینک، خدمات درمان،  ✓ ✓
 کمک در پیدا کردن شغل و مشاوره های کوتاه مدت بهره مند شد

 سال( می توانند به مدرسه بروند ۱۸کودکان )زیر  ✓ ✓
برنامه زبان انگلیسی برای سال می توانند به   ۱۸افراد باالی  ✓ ✓

 مهاجرین بزرگسال دسترسی داشته باشند
 رفاه اجتماعی تامین کمک هزینه های تحصیلی با بودجه های  ✕ ✕
 می توانید اعضای خانواده خود را به استرالیا بیاورید ✕ ✕
 توانید از وطن خود بازدید کنید و بازگردیدمی  ✕ ✕
در  تنها –می توانید به کشورهای دیگر سفر کنید و بازگردید  ✓ ✓

 از اینکه استرالیا را ترک کنید قبلصورت موافقت کتبی وزیر و 
 تابعیت ✕ ✕
ظرف   را DHAچنانچه نشانی محل سکونت شما تغییر پیدا کند، باید  ✓ ✓

 مطلع کنیدروز  ۲۸
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