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التقدم بطلب الحصول على
تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVأو تأشيرة مشروع
المالذ المأمون ( )SHEVالحقة

تأشيرات الحماية
أخبر وزارة الداخلية إذا كانت تفاصيل االتصال بك قد تغييرت .احصل على المشورة القانونية تقدم بالطلب قبل انتهاء صالحية
تأشيرة  TPVأو  SHEVالحالية

يجب التقديم قبل انتهاء صالحية SHEV / TPV
يجب على الحاصلين على تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVذات صالحية  3سنوات معاودة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة SHEV
الحقة قبل انتهاء التأشيرة الحالية حتى يحافظوا على وضعهم القانوني.
سترسل وزارة الداخلية ( )DHAرسالة تذكير بواسطة البريد اإللكتروني أو الهاتف الخاص بحامل التأشيرة وذلك قبل  3أشهر من
انتهاء صالحية التأشيرة .يجب على حامل التأشيرة إبالغ وزارة الداخلية إذا تغيرت تفاصيل االتصال الخاصة به أو لم يتلقى التذكير.
إذا تم تقديم طلب الحق قبل انتهاء صالحية تأشيرة  TPVأو  SHEVالحالية فستستمر التأشيرة الحالية سارية المفعول حتى يتم اتخاذ
القرار .كما ستستمر جميع المميزات وحقوق العمل/الدراسة ولكن يجب تقديم استمارات جديدة إلى ( Medicareنموذج )MS 004
وربما  Centrelinkقبل انتهاء صالحية التأشيرة الحالية.

كيفية التقدم بالطلب

تقديم الطلب أوالً عبر اإلنترنت للوصول إلى سجالت وزارة الداخلية الخاصة بك (البحث عبر اإلنترنت  -الشؤون الداخلية FOI
)SHEV TPV
يمكن التقدم بطلب للحصول على  TPVأو  - SHEVعبر البريد أو عبر اإلنترنت من خالل ( ImmiAccountحيث يمكن لحامل
التأشيرة التحقق من حالة طلباتهم والخطابات المرسلة).
االستمارة رقم  - 1505طلب الحصول على تأشيرة حماية مؤقتة أو تأشيرة مشروع المالذ اآلمن إضافية
تقترح وزارة الداخلية التقدم بالطلب ما ال يقل عن  3أشهر قبل انتهاء صالحية  TPVأو  SHEVالحالية .ولكن إذا أردت التغيير من
 TPVإلى  SHEVيجب عليك الحصول على المشورة القانونية والتقديم بأسرع ما يمكن .يمكن لحاملي تأشيرة  SHEVالذين استكملوا
شروط العمل/الدراسة اإلقليمية لمدة  3.5سنوات التقدم للحصول على تأشيرة "مسار" بمجرد إكمال الشروط (راجع نشرة حقائق
 RAILSعن تأشيرات .)SHEV

تقييم الطلب الالحق
تقول وزارة الداخلية أنها ستتحقق عن كثب في األمور التالية:
*هل تغير الوضع في البلد األصل؟
*هل كانت هناك أي تهم جنائية أو قضايا أمنية؟
*هل حصلت سفريات إلى الخارج إلى البلد األصل؟
*هل هناك تغييرات في المجموعة العائلية؟
*هل تغيرت أسباب المطالبة بالحماية؟
قد تقوم وزارة الداخلية بمقابلة األشخاص إذا تغير الوضع في الوطن األصل أو بشأن المصداقية أو الهوية.
إذا تمت الموافقة على الطلب  ،يتم منح  TPVأو  SHEVالالحقة مع نفس الشروط والمزايا السابقة .أما إذا رفضت وزارة الداخلية
الطلب  ،فقد تكون هناك فرصة استئناف األمر على أسس االستحقاق.
الخدمة الحقوقية لالجئين وشؤون الهجرة  www.rails.org.auهذه ليست نصيحة قانونية2019/2 .
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المساعدة القانونية
احصل على المشورة القانونية قبل التقدم بالطلب .يمكن لـ ( RAILSخدمة الالجئين والهجرة القانونية  -رقم الهاتف )3846 9300
تقديم المساعدة القانونية المجانية أو اإلحالة إلى الخدمات القانونية األخرى التي يمكن أن تساعدك .هناك أيضا معلومات عن موقع
وزارة الداخلية www.homeaffairs.gov.au/temporaryprotection -

الخدمة الحقوقية لالجئين وشؤون الهجرة  www.rails.org.auهذه ليست نصيحة قانونية2019/2 .

