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 ؟درخواست بدهیدر دیگ SHEV/TPV چه وقت برای
 

ویزای موعد از اینکه قبل دارند،  ساله SHEV( 5 (ساله یا ویزای پناهگاۀ امن مشارکتی 3 )TPV (موقت تحفظیافرادی که ویزای 

 درخواست بدهند تا در استرالیا به صورت قانونی بمانند. دیگر SHEV یا TPV برای یکباید ، ختم شودفعلی شان 

 

در  گردد.ویزا ارسال می دارندۀ ن وبه ایمیل و یا تلف (DHA) یک یادآوری توسط وزارت امور داخلهویزا  ختمماه قبل از  3حدود 

 د.یاطالع بده DHA باید بهد، یدریافت نکن ییادآوردر صورتی که تغییر کند یا  شماتماس  جزتیات صورتی که

 

DHA   ماه قبل از اینکه 3حداقل که پیشنهاد می کند TPV یا SHEV  اما اگر می خواهید درخواست بدهید.، یابد خاتمهفعلی شما 

 .بدهیدوقت درخواست  به زودترینو  بگیریددهید، باید مشوره قانونی بتغییر  SHEV به  TPV ازویزای خود را 

 

گیری در مورد این درخواست شود، ویزای فعلی تا تصمیم  فعلی داده SHEV یا TPV از پایان یافتناگر یک درخواست دیگر قبل 

 مدیکربه رم های جدید باید وویزای فعلی، فپایان ت، اما قبل از یافادامه خواهد  نیز تمام مزایا و حقوق کار / تحصیلادامه خواهد یافت. 

 داده شود. سنترلینک  هب شاید همو  ( MS 004) فورم 

 چگونه باید درخواست داد
 

 ت بدهید.درخواسشما می توانید از طریق پست یا ایمیل  بدست بیاورید.خود را  DHAاول از همه فایل از طریق آزادی معلومات، 
 ) پیوند(  424A فورم 

 

درخواست  SHEVیا  TPVبرای  ImmiAccountیا آنالین از طریق (  Form 1505  دسترسی به)  از طریق پست می توانیدشما 

  بدهید.

 

 (ببینیدرا در پایین  ‘Legal Help ’)  کمک قانونی بگیریدخود و دادن درخواست دوباره  DHA این مهم است که برای دسترسی به فایل

 

 ارزیابی درخواست دیگر
 

DHA  را دقیقا بررسی خواهد کرد:موارد ذیل آنها که می گوید 

 

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

                              ؟آمده استوجود به آیا تغییرات در گروه خانواده  *خارج به کشور اصلی صورت گرفته است؟  سفر های* آیا 

 تغییر کرده است؟ تحفظیل ادعای دالآیا * 

 

ممکن  DHA، افراد سوالی داشته باشد یا هویت راستی و درستی ادعا در مورد یا تغییر کرده باشد وضعیت کشور که ی در صورت

 .است با افراد مصاحبه کند

 رد  درخواست را DHAمی شود. در صورتی که  داده زایار با همان شرایط و مدیگ SHEVیا  TPV یک ،شود قبولاگر درخواست 

  .قرار گیردممکن است در دسترس  ( merits review) شایستگی در این صورت بازبینی، کند

 برای  درخواست

TPV یاSHEV   دیگر 

Protection Visas 
 

                                                                                    دهید.ب اطالع DHA به را خود تماس جزئیات در تغییر هرگونه

 بدهید درخواست TPV/ SHEV ختم از پیش بگیرید. قانونی مشورۀ

 

http://www.rails.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/424a.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/424a.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/424a.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1505.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/immi
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 قانونی مکک

  بخواهید و مشورۀ قانونی بگیرید. DHAایل خود را از فقبل از درخواست مجدد خیلی مهم است که 

 RAILS  خدمات(3846 9300ن وتلفشمارۀ  –و مهاجرت  گیپناهند قانونی www.rails.org.au/contactمی ) در مورد تواند

  .بدهدکمک قانونی رایگان به شما  SHEVیا  TPVدرخواست دادن برای 

هر پنج شنبه و شنبه از ساعت خود  DHA بریزبن می توانند در مورد فورم های آزادی معلومات برای دسترسی به فایل های افراد در

 کمک بگیرند.  Station Road, Indooroopilly 74درواقع  Indooroopilly یونایتینگ چرچدر کلینیک بعد از ظهر  5تا  2

 

  www.homeaffairs.gov.au/temporaryprotection -وجود دارد معلومات در این مورد نیز  DHAدر وب سایت 

 تصمیم بگیرم؟  SHEVیا  TPVچگونه در مورد 
 

در ۀ وی که خانوادیا یک عضو  SHEV اگر یک دارنده وسال است  5برای   SHEVسال و 3برای  TPV تفاوت اصلی این است که

از  بعضی، می تواند برای ساحۀ منطقه ای تکمیل کنددر یک را سال کار یا تحصیل  3.5 بتواند ،وی شامل است SHEV درخواست

 (را ببینید  Visas FactsheetSHEVتحت عنوان   RAILSی درخواست بدهد ) ورقۀ یا خانوادگ تحصیل، های مهارتویزا

 که برای کدام ویزا درخواست بدهید. شما الزم است فکر کنید که آیا:   استاین مربوط به تصمیم شما  

  شما یا خانواده شما قادر خواهید بود که در یک ساحه منطقه ای کار پیدا کنید یا درس بخوانید 

  سال دوباره ارزیابی شود. 5سال یا در  3ترجیح می دهید که ادعای تحفظ شما در 

  فیس تحصیالت خود در ساحه منطقه ای را داده می توانید 

  کنیدبرآورده سال  5در امکان آن وجود دارد که الزامات قانونی برای ویزای کار، تحصیل یا فامیلی را 

  .به خدمات حمایتی ضرورت دارید و آیا این خدمات در ساحه منطقه ای موجود است 

 

SHEV  وTPV  چه فرق دارد؟ 
 

                                                                                    TPV                  SHEV 
 سال      5سال                       تا  3مدت دوام ویزا چقدر است                                                                                          تا 

 ✓                                ✓دوباره درخواست داد                                  TPVیا  SHEV -می توان برای ویزای حفاظتی 

 ✓                                ✕( درخواست داد                                          SHEVمی توان برای کدام ویزای دیگر ) مسیر 

 ✓                                ✓      کار                                    به جویندگاندسترسی به حق کار، سنترلینک، مدیکیر، کمک 

 و مشاوره کوتاه مدت  

 ✓                                ✓می توانند به مکتب بروند                                                                 (سال 18زیر )اطفال 

 ✓                                ✓           شرکت کنند        (AMEP )می توانند به برنامه انگلیسی برای بالغان  18افراد باالتر از 

 ✕                                ✕کمک مالی حکومت فدرال برای تحصیالت دیگر                                                              

 ✕                                ✕          ورد                                               بیااعضای خانواده خود را به استرالیا  اجازه دارد

 ✕                                ✕                                                                  گرددو بر کنداز کشور خود بازدید  اجازه دارد

 ✓                                ✓        با اجازه کتبی                           فقط – رددو برگ ندبه کشورهای دیگر سفر ک جازه داردا

  وزیر قبل از سفر 

 ✕                                ✕                        کسب شهروندی استرالیا                                                                      

 ✓                                ✓        خبر کرد                        با روز  28باید وزارت امور داخله را از تغییر آدرس در ظرف 

 

 
  بدهید. درخواست شود ختم شما TPV/SHEV  مشورۀ قانونی بگیرید. پیش از آن که مدت

http://www.rails.org.au/
http://www.rails.org.au/contact
http://www.homeaffairs.gov.au/temporaryprotection
http://www.rails.org.au/publications/

