ویزای حمایتی که
توسط  IAAرد شده
گزینه های موجود در صورت رد شدن توسط IAA
اگر درخواست ویزای حمایت شما توسط مسئول ارزیابی اداره مهاجرت ( )IAAرد شد ،سه گزینه دارید:
 .1ترک به صورت داوطلبانه
با ( IOMسازمان بین المللی مهاجرت) با شماره  ۳۲۱۱۱۳۹۶یا  ۱۳۰۰۱۱۶۹۸۶تماس بگیرید.

 .2تقاضای ثبت درخواست ویزای حمایت جدید بدهید
اگر ادعای حمایتی جدید مشخصی دارید که قبال نمی توانستید اعالم کنید ،وزیر امور داخلی ممکن است به شما اجازه دهد که برای یک
ویزای حمایت جدید درخواست بدهید.

 .3رفتن به دادگاه (تجدید نظر قضایی)
اگر فکر می کنید فرایند  IAAغیرمنصفانه است یا ادعای شما به درستی شنیده نشده است یا خطای قانونی دیگری وجود دارد ،می توانید
از دادگاه فدرال ( )FCCدرخواست تجدید نظر کنید.

دادگاه بررسی می کند که آیا  IAAروند حقوقی مناسب را انجام داده است یا نه .این بررسی برای این نیست که استرالیا را ملزم به
صدور ویزای محافظتی برای شما کند.

اگر در دادگاه برنده شوید ،پرونده شما به  IAAفرستاده می شود تا در مورد اینکه آیا مشمول حمایت استرالیا می شوید یا خیر تصمیم
جدیدی گرفته شود .اگر در دادگاه ناموفق باشید ،باید هزینه های قانونی زیادی پرداخت کنید.

چگونگی درخواست به دادگاه
شما باید در مدت  35روز از تاریخ تصمیم  ،IAAدرخواست خود را به  FCCارائه کنید یا اگر از این زمان گذشته باشد ،درخواست
تمدید زمان کنید .زمانی که درخواست تجدید نظر ارائه می دهید ،واجد شرایط دریافت ویزای بریجینگ می شوید ،گرچه باید برای
ارائه درخواست ویزای بریجینگ جدید درخواست خود را به همراه فرم  ۱۰۰۸در مدت  ۲۸روز پس از اطالع از تصمیم  ،IAAارائه
دهید.
بنابراین بهترین فرصت برای کاهش شانس بازداشت شدن ،ارائه درخواست قبل از گذشت  ۲۸روز از زمان تصمیم  ،IAAبه دادگاه
(برای تجدید نظر قضایی) و به وزارت امور داخلی (برای ویزای بریجینگ) ،می باشد.
فرم هایی که به دادگاه ارائه می دهید

شما می توانید درخواست خود را بصورت کاغذی یا به روش آنالین ثبت کنید .فرم های قابل ارائه به دادگاه عبارتند از:
"ارائه درخواست قانون مهاجرت" به دادگاه فدرال ( – )FCCلیستی از تمام اعضای خانواده که در درخواست ویزای حمایت
توسط  IAAرد شده اند تهیه کنید .اگر به مترجم نیاز دارید ،این مطلب را هم بنویسید.
استشهاد نامه – یک بیانیه نوشته شده درمورد وضعیت شما و امضا شده در حضور یک قاضی صالح ( )JPیا وکیل است،
که در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار می گیرد .یک کپی از تصمیم  IAAرا به آن اضافه کنید.

حداقل دو نسخه از این فرم ها را تهیه کرده و به دفتر ثبت اسناد دادگاه بدهید .آنها کپی هایی را که شما در نهایت به وکالی دولتی و
 IAAتحویل می دهید ،مهر می کنند.

هزینه های دادگاه

اگر پول کم دارید ،می توانید بدون پرداخت هزینه درخواست بدهید .تمامی افراد موجود در درخواست نامه ،باید فرم معافیت بدلیل
مشکالت مالی (برای بزرگساالن) و یا فرم معافیت عمومی (برای کودکان) را تکمیل کنند .این فرم ها باید در حضور وکیل ،قاضی
صالح یا افسر دادگاه امضا شوند.
درخواست اطالعات از  DHAو IAA

اگر بتوانید یک کپی از تمام اطالعاتی که وزارت امور داخلی ( )DHAو  IAAدر هنگام تصمیم گیری در مورد درخواست شما برای
حمایت در نظر گرفته اند ،داشته باشید ،به پرونده شما کمک خواهد کرد .از فرم ( 424Aاسناد مربوط به  )DHAو فرم ( 6اسناد مربوط
به  )IAAاستفاده کنید.

بعد از اینکه به دادگاه درخواست دادید
دادگاه تاریخ دادگاه اول را به شما خواهد داد .در صورت عدم حضور ،درخواست شما رد شده و شما باید هزینه های قانونی آن را
پرداخت کنید.
اگر در روز دادگاه اول وکیل نداشته باشید باید هشت تا دوازده هفته از پس از تاریخ دریافت پرونده دادگاه ،درخواست ثبت یک پرونده
اصالح شده و به روز رسانی شده بدهید .بدین صورت فرصت خواهید داشت تا یک وکیل رایگان (وکیل حرفه ای داوطلب) پیدا کنید
تا برای باال بردن شانس موفقیتتان ،شما را راهنمایی کند.
اگر پرونده دادگاه را دریافت کردید و وکیل ندارید ،با کلیسای  Indooroopilly Uniting Churchیا  RAILSتماس بگیرید (پایین صفحه
را ببینید).
اگر اطالعات تماس شما تغییر کرد ،باید به صورت کتبی در فرم «اعالم آدرس برای انجام خدمات» ( Notice of Address for
 )Serviceبه دادگاه و وکالی دولتی اعالم کنید .همچنین در فرم  929به  DHAهم اطالع دهید.

کمک حقوقی
اگر ویزای حمایتی شما رد شد ،باید فورا مشاوره قانونی دریافت کنید .اگر برای پرداخت هزینه وکیل پول ندارید ،می توانید مشاوره
رایگان دریافت کنید و شاید وکیل حرفه ای داوطلب (رایگان) برای دادگاه داشته باشید .اگر پرونده شما شانس موفقیتی در دادگاه
نداشته باشد ،در آن صورت وکیل حرفه ای داوطلب برای دادگاه نخواهید داشت .شما می توانید از موارد زیر کمک بگیرید:
خدمات حقوقی پناهندگان و مهاجرت ( Refugee and Immigration Legal Service )RAILSمشاوره حقوقی ارائه می دهد .با شماره
تلفن  ۰۷۳۸۴۶۹۳۰۰تماس بگیرید.
کلیسای متحدین ایندوروپولی ) Indooroopilly Uniting Church (IUCبه شما کمک می کند تا فرم های دادگاه ،فرم های ویزای
بیریجینگ و  FOIرا پر کنید و شمار را به گروه حقوقی  Salvosمعرفی میکند .هر پنج شنبه یا شنبه از ساعت  ۲تا  ۵بعد از ظهر به
این آدرس مراجعه کنید:
74 Station Road, Indooroopilly
گروه حقوقی بشردوستانه  (Salvos Legal Humanitarian) Salvosسعی کنید برای پرونده دادگاه خود وکیل رایگان پیدا کنید ،اما
تنها درصورتی این امکان را خواهید داشت که ابتدا به کلینیک  IUCرفته باشید و از طریق  IUCبه گروه  Salvosمعرفی شوید .با
شماره تلفن  ۰۷۳۲۸۰۸۸۶۰تماس بگیرید.
دفتر ثبت دادگاه فدرال ) (Federal Circuit Court Registryواقع در آدرس:
 .Level 6, Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, 119 North Quay, Brisbaneاز سمت خیابان Tank
وارد ساختمان شوید .برای دریافت فرم های دادگاه – به صورت آنالین عبارت های زیر را جستجو کنید " :ارائه درخواست به دادگاه
فدرال  -قانون مهاجرت" Federal Circuit Court Application – Migration Actو دادگاه فدرال  -تهیه مدارک استشهاد نامه Federal Circuit
Court- Preparing an Affidavit.

درخواست آنالین از طریق آدرس اینترنتی

www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment

بسته اطالعاتی دقیق تر در آدرس  www.rails.org.au/publicationsموجود می باشد.
این اطالعات مشاوره قانونی نیست .برای مشاوره موارد خاص به وکیل /مشاور مهاجرت مراجعه کنید.

