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 IAAگزینه های موجود در صورت رد شدن توسط 

 :دارید گزینه سه شد، رد( IAA)اگر درخواست ویزای حمایت شما توسط مسئول ارزیابی اداره مهاجرت 

 داوطلبانه به صورت ترک .1

 .بگیرید تماس ۱۳۰۰۱۱۶۹۸۶ یا ۳۲۱۱۱۳۹۶ شماره با( مهاجرت المللی بین سازمان) IOM با

 

 جدید بدهید حمایتتقاضای ثبت درخواست ویزای  .2

ی دارید که قبال نمی توانستید اعالم کنید، وزیر امور داخلی ممکن است به شما اجازه دهد که برای یک مشخص جدیداگر ادعای حمایتی 
 جدید درخواست بدهید. حمایتویزای 

 

 رفتن به دادگاه )تجدید نظر قضایی( .3

 توانید می دارد، وجود یدیگر قانونی خطای یا است نشده شنیده درستی به شما ادعای یا است غیرمنصفانه IAA فرایند کنید می فکر اگر

 .کنید درخواست تجدید نظر (FCC) فدرال دادگاه از

 

به ملزم را  استرالیا که نیست برای این بررسی این .یا نه است را انجام داده مناسب حقوقی روند IAA آیا که کند می بررسی دادگاه

 .کند شما برای محافظتی ویزای صدور

 

تصمیم  یا خیر دیشومی  استرالیا حمایتمشمول  آیادر مورد اینکه  تا شود می فرستاده IAA به شما پرونده شوید، برنده دادگاه در اگر

 .کنید پرداخت زیادی قانونی های هزینه باید د،یباش ناموفق دادگاه در اگر. گرفته شود یجدید

 

 دادگاه به درخواست چگونگی

 درخواست ،از این زمان گذشته باشد اگر یا کنیدارائه  FCC به خود رادرخواست  ،IAA تصمیم تاریخ از روز 35 مدت در باید شما

برای  باید گرچه ید،شو می بریجینگ ویزای دریافت شرایط واجد ،دهیدمی درخواست تجدید نظر ارائه  که زمانی. کنیدتمدید زمان 

، ارائه IAA تصمیم از اطالع از پس روز ۲۸در مدت  ۱۰۰۸به همراه فرم درخواست خود را  ارائه درخواست ویزای بریجینگ جدید

 دهید.

، به دادگاه IAAروز از زمان تصمیم  ۲۸ گذشت قبل ازارائه درخواست  ،شدن شانس بازداشت کاهشبرای بنابراین بهترین فرصت 

 .می باشد)برای تجدید نظر قضایی( و به وزارت امور داخلی )برای ویزای بریجینگ(، 

 دادگاه ارائه می دهید هایی که به فرم

 :از عبارتند دادگاه به ارائهفرم های قابل . کنید ثبت به روش آنالین یا بصورت کاغذی را خود درخواست توانید می شما

 حمایت ویزای درخواست درکه  خانواده اعضای تماملیستی از  –( FCC) فدرال دادگاه به" مهاجرت قانون درخواستارائه "

 .، این مطلب را هم بنویسیددارید نیاز مترجم به اگر ه اند تهیه کنید.شد رد IAA توسط

 است، وکیل یا( JP) ضی صالحقا یک در حضور و امضا شده شما وضعیت درموردنوشته شده  بیانیهیک  – استشهاد نامه

 .کنید اضافه آن به را IAA تصمیم از کپی یک. می گیرد قرار استفاده مورد مدرک عنوان به دادگاه در که



 و یدولت الیوک به در نهایت شما که را هایی کپی آنها. بدهید دادگاه اسناد ثبت دفتر به و تهیه کرده را ها فرماین  از نسخه دو حداقل

IAA کنند می مهر د،یده می تحویل. 

 

 دادگاه هزینه های

بدلیل  معافیت فرم ، بایدنامه درخواستتمامی افراد موجود در . بدهید درخواست هزینه پرداخت بدون توانید می دارید، کم پول اگر
 قاضی وکیل، حضور در باید هافرم  این. ندنک تکمیل را( کودکان برای) عمومی معافیت فرم یاو ( بزرگساالن برای) مالی مشکالت

 .شوند امضا دادگاه افسر یا صالح

 IAA و DHA از اطالعات درخواست

 برای شما درخواست تصمیم گیری در مورد هنگام در IAA و( DHA) داخلی امور وزارت که اطالعاتی یک کپی از تمام بتوانید اگر

مربوط  اسناد) 6 فرم و( DHA مربوط به اسناد) 424A  فرم از. ، به پرونده شما کمک خواهد کردداشته باشید اند، گرفته نظر در حمایت

 .کنید استفاده( IAA به

 درخواست دادید دادگاه به اینکه از بعد

 را قانونی آن های هزینه باید شما و رد شده شما درخواست حضور، عدم صورت در. داد خواهد شما به را اول دادگاه تاریخ دادگاه
 .کنید پرداخت

ثبت یک پرونده  درخواست ،دادگاهپرونده  دریافت تاریخ پس از از هفته دوازده تا هشت باید باشید نداشته وکیلاول  دادگاه روز در اگر
( پیدا کنید وکیل حرفه ای داوطلببدین صورت فرصت خواهید داشت تا یک وکیل رایگان ). بدهیدبه روز رسانی شده اصالح شده و 

 شما را راهنمایی کند. ،تانتا برای باال بردن شانس موفقیت

پایین صفحه )تماس بگیرید  RAILS یا Indooroopilly Uniting Church کلیسای با ندارید، کیلو و کردید دریافترا  دادگاه پرونده اگر

 (.را ببینید

 Address for Notice of) «خدمات انجام برای آدرس اعالم» فرم در کتبی صورت به باید ،کرد تغییر شما تماس اطالعات اگر
Service )به  929 فرم در همچنین. کنید اعالم دولتی وکالی و دادگاه به DHA هم اطالع دهید. 

 حقوقی کمک

 مشاوره توانید می ندارید، پول وکیلهزینه  پرداختبرای  اگر. کنید دریافت قانونی مشاوره فورا باید شد، رد شما حمایتی ویزای اگر
 دادگاه در یموفقیت شانس شما پرونده اگر. داشته باشید دادگاه برای( رایگان) وکیل حرفه ای داوطلب شاید و نیددریافت ک رایگان
 :موارد زیر کمک بگیرید از توانید می شما .نخواهید داشت دادگاه برایداوطلب  ای حرفه وکیل در آن صورت باشد، نداشته

شماره  با .ارائه می دهد حقوقی مشاوره Refugee and Immigration Legal Service (RAILS) مهاجرت و پناهندگان حقوقی خدمات

 .تماس بگیرید ۰۷۳۸۴۶۹۳۰۰ تلفن

ی ویزا های فرم دادگاه، های فرم تا کند می کمکبه شما  Indooroopilly Uniting Church (IUC) ایندوروپولی متحدین کلیسای

بعد از ظهر به  ۵تا  ۲از ساعت  شنبه یا شنبه پنج هر. معرفی میکند  Salvos گروه حقوقی بهشمار را  و کنید پر را FOI و بیریجینگ

 این آدرس مراجعه کنید:

 74 Station Road, Indooroopilly 

 اما ،کنیدوکیل رایگان پیدا  خود دادگاه پرونده برای کنید سعی  Salvos (Salvos Legal Humanitarian)بشردوستانه  حقوقی گروه

با . معرفی شوید Salvos گروه به IUC از طریق ورفته باشید  IUC کلینیک به ابتدا که این امکان را خواهید داشت درصورتی تنها

 تماس بگیرید. ۰۷۳۲۸۰۸۸۶۰ تلفنشماره 

 :آدرس درواقع  (Federal Circuit Court Registry) فدرال دادگاه دفتر ثبت

Level 6, Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, 119 North Quay, Brisbane .خیابان  از سمتTank  

 دادگاه به درخواستارائه  " کنید: جستجوبه صورت  آنالین عبارت های زیر را  – دادگاه های فرمبرای دریافت وارد ساختمان شوید. 
  Federal Circuit نامه استشهاد مدارک تهیه - فدرال دادگاه و  Migration Act –Federal Circuit Court Application"مهاجرت قانون - فدرال

.Preparing an Affidavit -Court 

 services/elodgment-www.fedcourt.gov.au/online  اینترنتی  آدرس از طریق آنالین درخواست
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