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 ( IAAالخيارات في حاالت الرفض من قبل هيئة تقييم الهجرة )
 

 ( برفض طلب حصولك على تأشيرة الحماية:IAAلديك ثالث خيارات إذا قامت هيئة تقييم الهجرة )

 مغادرة البالد طوعا .1
   1300 116 986أو  3211 1396اتصل بالمنظمة الدولية للهجرة على الرقم 

 

 االستئذان في التقدم بطلب جديد لتأشيرة الحماية  .2
هامة بشأن الحماية ولم  جديدةقد يسمح لك وزير الداخلية بالتقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة الحماية إذا كنت تملك ادعاءات 

 يسبق لك التقدم بها. 
 

 اللجوء إلى المحكمة )مراجعة قضائية( .3
إذا اعتبرت أن إجراء هيئة تقييم الهجرة كان مجحفا، أو لم يتم االستماع إلى ادعاءك كما يجب أو أن هناك خطأ قانوني آخر، من 

 حقك الطلب من دائرة المحاكم الفدرالية أن تعيد النظر في قرار الهيئة. 
 

الصحيحة. وال تنظر فيما إذا كان ينبغي على أستراليا منحك تأشيرة  اإلجراءات القانونيةد اتبعت تنظر المحكمة فيما إذا كانت الهيئة ق
 حماية. 

 
فإذا كسبت قضيتك في المحكمة سيتم إعادة قضيتك إلى هيئة تقييم الهجرة التخاذ قرار جديد بشأن استحقاقك للحماية من أستراليا. أما 

 ليك سداد تكاليف قانونية باهظة.إذا خسرت قضيتك في المحكمة فسيتعين ع
 

 كيفية التقدم بطلب إلى المحكمة
 

يوم من تاريخ قرار هيئة تقييم الهجرة، أو التقدم بطلب تمديد المهلة  35يتعين عليك إيداع الطلب في دائرة المحاكم الفدرالية خالل 

القانونية إذا كنت قد تعديت تلك المهلة.  بمجرد تقديم طلبك للمراجعة قضائية، تصبح مؤهالً للحصول على تأشيرة وصل جديدة ومع 
من إبالغك  يوًما 28في غضون  1008التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الوصل الجديدة على االستمارة رقم ذلك يتعين عليك 

 بقرار هيئة تقييم الهجرة.  
 

يوًما من  28يجب عليك تقديم طلب إلى المحكمة )للمراجعة القضائية( ووزارة الشؤون الداخلية )للحصول على تأشيرة وصل( قبل 

 رة وذلك للتقليل من احتمال التعرض لالحتجاز. قرار هيئة تقييم الهج

 
 االستمارات التي تقدم للمحكمة 

 
 يمكنك تقديم طلبك ورقيا أو عبر اإلنترنت.  االستمارات التي تقدمها للمحكمة هي:

 
جميع أفراد األسرة في طلب تأشيرة الحماية التي  ادرج - (FCCطلب قانون الهجرة" إلى دائرة المحاكم الفيدرالية )"

  رفضتها هيئة تقييم الهجرة.  اذكر إن كنت بحاجة إلى مترجم فوري.
 

( أو محام، ويستخدم في JPوهو بيان حول وضعك يتم توقيعه أمام قاضي الصلح ) -إفادة خطية مشفوعة باليمين 

 هجرة باالستمارة. المحكمة كدليل.   ارفق نسخة من قرار هيئة تقييم ال
 

( لطلب الحصول IAAرفض هيئة تقييم الهجرة )

 على تأشيرة الحماية
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قم بعمل نسختين على األقل من االستمارات وسلّمها إلى سجل المحكمة. سيقومون بختم النسخ وستقوم بعد ذلك بتسليمها إلى محامي 
 الحكومة وإلى هيئة تقييم الهجرة. 

 رسوم المحكمة
استمارة لى كل شخص مدرج في الطلب إما ملء إذا كان لديك القليل من المال يمكنك التقدم بطلب اإلعفاء من الرسوم. يجب ع

)لألطفال(. يتعين عليك التوقيع على هذه االستمارات أمام محامي أو  استمارة اإلعفاء العام)للبالغين( أو  اإلعفاء للمشقة المالية
 قاضي صلح أو موظف بالمحكمة.

 
 طلبات الحصول على معلومات من وزارة الداخلية وهيئة تقييم الهجرة

( وهيئة تقرير الهجرة أثناء تقرير طلبك للحصول DHAحصولك على نسخ من جميع المعلومات التي درستها وزارة الداخلية )أن 

 )مستندات الهيئة(.  6واالستمارة )مستندات وزارة الداخلية(  424Aاالستمارة على الحماية من شأنه أن يدعم قضيتك. استخدم 
 

 بعد تقدمك بالطلب إلى المحكمة 
 

. فإذا لم تحضر إلى المحكمة في التاريخ المحدد يمكن أن يتم رفض طلبك وفرض تسديد سوف تبلغك المحكمة بتاريخ أول جلسة
 الرسوم القضائية عليك. 

 
يجب أن تطلب مهلة تتراوح من ثمانية إلى اثني عشر أسبوًعا من تاريخ استالمك  إذا لم يكن لديك محام في تاريخ الجلسة األولى

المحكمة للتقدم بطلب محدّث ومحّسن. ستمنحك هذه المهلة الفرصة لمحاولة العثور على محام )مجاني( لتقديم المشورة لك لدفتر 
 بشأن فرصة نجاح قضيتك.

 
 )راجع أدناه(.  RAILSوليس لديك محام اتصل بكنيسة أندروبيلي الموحدة أو  عندما تتلقى كتاب المحكمة

 
بك يتعين عليك إبالغ المحكمة ومحامي الوزير كتابة بأسرع وقت ممكن. كما يجب عليك أيضا في حال تغيرت تفاصيل االتصال 

 .929إبالغ وزارة الداخلية مستخدًما االستمارة 
 

 المساعدة القانونية 
 

ال لدفع يجب أن تحصل على المشورة القانونية على وجه السرعة إذا تم رفض طلبك للحصول على تأشيرة الحماية. إذا لم تملك الم
إذا لم يكن لقضيتك أي فرصة للنجاح في المحكمة محاٍم مجاني للمحكمة.  وربمارسوم محاماة يمكنك الحصول على مشورة مجانية 

 . يمكنك الحصول على المساعدة من:فلن تحصل على محاٍم مجاني
 

 (.07) 3846 9300على الرقم اتصل    الخدمة الحقوقية لالجئين وشؤون الهجرة )RAILS( منح المشورة القانونية.
 

المساعدة في ملء استمارات المحاكم واستمارات تأشيرة الوصل والحصول على وثائقكك وتحويلك إلى  كنيسة أندروبيلي الموحدة

 ، Station Road 74احضر في أي يوم خميس أو السبت على العنوان التالي:  .  SALVOSالمساعدة القانونية لدى 
Indooroopilly مساًء.  5إلى  2 من 

 
SALVOS ولكن فقط إذا كنت ذهبت أوال إلى جلسة  محاولة لتدبير محام مجاني لقضيتك أمام المحكمة  القانونية للشؤون اإلنسانية

 (. 07) 3280 8860.   اتصل على الرقم SALVOSوقاموا بإحالتك إلى كنيسة أندروبيلي الموحدة
 

في بريزبن.  North Quay 119في الطابق السادس من مبنى هاري غيبس لمحاكم الكومنولث  يقع سجل دائرة المحاكم الفيدرالية

 Federal Circuit Court Application– البحث على االنترنت  -أدخل المبنى من شارع تانك ستريت. استمارات المحكمة 
Migration Act  وAffidavit Preparing an -Federal Circuit Court  . 

 services/elodgment-www.fedcourt.gov.au/onlineإيداع الطلب على االنترنت على الرابط 
 

  
 

 

 www.rails.org.au/publicationsوهناك طقم لمعلومات أكثر تفصيال على الرابط 

 هذه ليست نصيحة قانونية. راجع وكيل هجرة مسجل أو محامي للحصول على مشورة محددة.

http://www.federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/forms-and-fees/court-forms/form-topics/Migration/
http://www.federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/forms-and-fees/court-forms/form-topics/Migration/
http://www.federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/forms-and-fees/court-forms/form-topics/Migration/
http://www.federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/reports-and-publications/publications/family-law/preparing-an-affidavit
http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment
http://www.rails.org.au/publications

