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 درخواست ویزای تحفظیشدن  رد

  IAAتوسط 

 

 IAAگزینه ها در صورت رد شدن درخواست توسط 

 :د، شما سه گزینه داریدورد ش (IAA) اگر درخواست ویزای تحفظی شما توسط اداره ارزیابی مهاجرت

 داوطلبانه استرالیا ترک  .1

 زنگ بزنید. 1300 116 986یا  3211 1396)ادارۀ بین المللی مهاجرت( به شمارۀ  IOMبه 

 یک ویزای تحفظی دیگر درخواست تقاضا برای  .2

می تواند  هآن را مطرح کرد، وزیر امور داخل شد د که قبال نمییدار خودجهت تحفظ  هقابل توجه جدیدادعای شما اگر 

 .بدهیدجدید درخواست  تحفظی یدهد تا برای یک ویزاببه شما اجازه 

 ) بازبینی قضایی( به محکمهرفتن  .3

غیرمنصفانه بوده، یا ادعای شما به درستی شنیده نشده، یا برخی از خطاهای  IAA طرزالعمل که اگر فکر می کنید

 بازبینیرای ب  Federal Circuit Court (FCC)) محکمۀ سرکیت فدرالقانونی دیگر وجود دارد، می توانید از 

 .آن درخواست کنید

که  بررسی نمی کنداین محکمه این را  .را دنبال کرده است یا نه صحیح قانونی شیوۀ IAA دادگاه بررسی می کند که آیا

 آیا استرالیا باید یک ویزای محافظتی را به شما بدهد یا نه. 

 

فرستاده می شود تا تصمیم جدیدی بگیرد که آیا الزم است که  IAA برنده شوید، پرونده شما به محکمهاگر شما در 

 .قانونی زیادی را پرداخت کنید مصارف، شما باید یدبودناگر در دادگاه موفق  استرالیا از شما محافظت کند یا خیر.

 چگونگی درخواست دادن به محکمه

را  تمدید آن،  این مدت نمی توانید یا اگر در درخواست بدهید FCC به IAA تصمیم روز از تاریخ 35در مدت شما باید 

واجد ویزای جدید شما برای دریافت بریجینگ ، برای یک بازبینی قضایی درخواست دادیدهنگامی که  .درخواست کنید

   IAAم از اطالع از تصمیپس روز  28 بیندر  1008رم وف درویزای جدید  بریجینگبرای ، اما شما باید هستیدشرایط 

 .بدهیددرخواست 

 فورم های که باید به محکمه بدهید

 شما می توانید بر روی کاغذ یا آنالین درخواست بدهید. این فورم ها را باید به محکمه بدهید:

‘Migration Act Application’  درخواست قانون مهاجرت( به محکمۀ سرکیت فدرال((FCC)  -  تمام

رد شده است لیست کنید. اگر به  IAA خانواده شامل در درخواست ویزای تحفظی را که توسطاعضای 

  ترجمان ضرورت دارید بنویسید.

Affidavit  )این یک بیانیه در مورد وضعیت شما است که در حضور یک دادگستر صلح -)سوگند نامه    

(JP)  پی از تصمیمویک ک .یا وکیل امضا می شود و در محکمه به عنوان شاهد مورد استفاده قرار می گیرد 

IAA   کنید ضمیمهرا به آن. 
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آنها این کوپی ها را مهر  .( محکمه بدهیدregistryحداقل دو کوپی از این فورم ها را تهیه کنید و به دفتر ثبت اسناد )

 .می دهید IAA کیل های دولتی ونها را به وآمی کند که بعد شما 

 فیس محکمه

است  شما درخواستشامل در  ی کههر شخص که فیس پرداخت نکنید. دارید می توانید درخواست بدهید اندکاگر پول 

ها  فورم این د.( را پر کناطفالرم معافیت عمومی )برای ومالی )برای بزرگساالن( یا ف مشکالترم معافیت وفیا باید 

 .امضا شوند محکمهافسر یک یا  JP وکیل،  حضورباید در 

 IAAو  DHA از معلوماتدرخواست 

 و  (DHA) که وزارت امور داخلهدریافت کنید را  معلوماتیتمام کوپی توانید باگر شما کمک می کند کیس این به 

IAA  424 رموفاز  .دبودر نظر گرفته ویزای تحفظی برای  شمادر هنگام تصویب درخواستA اسناد (DHA  (  و

 .استفاده کنید(  IAA اسناد) 6فورم 

 

 درخواست دادن به محکمهبعد از 

و  رد می شود، درخواست شما حاضر نشوید ی کهدر صورت .اول را به شما خواهد داد محکمه برگزاریتاریخ  محکمه

 .را پرداخت کنید مصارف محکمهشما باید 

 

جهت  معلومات محکمه بستۀهشت تا دوازده هفته از تاریخ دریافت در بین باید  یدراول وکیل ندا محکمۀ روزاگر در 

مدت به  شما فرصت کافی می ین ا .درخواست کنید وکیل، برای اصالح شدهو  درخواست به روز رسانی شدهیک دادن 

 .شما مشوره بدهدبه موفقیت  امکاندر مورد  کهپیدا کنید ( pro bono) مجانییک وکیل  تادهد 

  RAILSیا یونایتینگ چرچ اندوروپیلی اگر وکیل ندارید، با  دریافت می کنیدبستۀ معلومات محکمه را هنگامی که 

 . پایین را ببینید(در تماس شوید )

 طالعا)  ‘Notice of Address for Service ’رم وباید به صورت کتبی در فشما ، تماس شما تغییر کند جزئیاتاگر 

 دهید.باطالع  929رم ودر ف DHA ن بهمچنیه .یدده اطالعو وکالی دولتی  محکمهبه  (آدرس برای خدمات

 قانونیکمک 
 

وکیل ندارید، می  به ، باید فورا مشوره قانونی دریافت کنید. اگر پولی برای پرداختاستشما رد شده  تحفظیاگر ویزای 

اگر پرونده شما دریافت کنید. ( pro bonoمجانی )وکیل  همبرای محکمه  و شاید مجانی دریافت کنیدتوانید مشوره 

. شما می دریافت نخواهید کرد محکمهبرای  مجانیشما وکیل درآن صورت نداشته باشد، را  محکمهموفقیت در  امکان

 ز این موسسات کمک بگیرید:توانید ا

 

RAILS ( 07 3846 9300. تلفن دهدمی  قانونیمشوره ) پناهندگان و مهاجرت قانونیخدمات 

 

Indooroopilly Uniting Church (IUC)   (چرچ اندوروپیلی یونایتینگ ) IUC رم های وکمک می کند تا ف

هر روز پنج شنبه یا . شما را ارجاع دهد Salvos Legal را پر کنید و به  FOI ویزا و بریجینگرم های وف محکمه،

 حضور یابید. بعد از ظهر 5تا  2ساعت از   Station Road, Indooroopilly 74شنبه در

 

Salvos Legal Humanitarian   )مجانیوکیل کوشش می کند که یک )خدمات قانونی بشردوستانه سلویشن آرمی 

عرفی م Salvos به IUC بروید و توسط IUC اما تنها درصورتی که ابتدا به کلینیک محکمۀ شما پیدا کند.برای پرونده 

 07 3280 8860شمارۀ تلفون: . شوید
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Federal Circuit Court Registry (آدرس آن این است: فدرال  محکمۀ سرکت دفتر ثبت اسناد ) 

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

  شوید .ساختمان وارد  Tank Streetاز طریق 

 جستجو کنید: آنالین –های محکمه رم وف

’Migration Act –Federal Circuit Court Application ‘  وPreparing an  -Federal Circuit Court

Affidavit 

 services/elodgment-www.fedcourt.gov.au/online  دادن درخواست از طریق آنالین:

 

 موجود است. www.rails.org.au/publications در ترمفصل یبستۀ معلوماتیک 

 مهاجرت/ وکیل را ببینیدعامل  های خاصمشوره جهت  .مشوره قانونی نیستاین ورقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.federalcircuitcourt.gov.au/wps/wcm/connect/fccweb/reports-and-publications/publications/family-law/preparing-an-affidavit
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
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