رد شدن درخواست ویزای تحفظی
توسط IAA
گزینه ها در صورت رد شدن درخواست توسط IAA
اگر درخواست ویزای تحفظی شما توسط اداره ارزیابی مهاجرت ) (IAAرد شود ،شما سه گزینه دارید:

 .1ترک داوطلبانه استرالیا
به ( IOMادارۀ بین المللی مهاجرت) به شمارۀ  3211 1396یا  1300 116 986زنگ بزنید.

 .2تقاضا برای درخواست یک ویزای تحفظی دیگر
اگر شما ادعای جدید قابل توجهه جهت تحفظ خود دارید که قبال نمی شد آن را مطرح کرد ،وزیر امور داخله می تواند
به شما اجازه بدهد تا برای یک ویزای تحفظی جدید درخواست بدهید.

 .3رفتن به محکمه ( بازبینی قضایی)
اگر فکر می کنید که طرزالعمل  IAAغیرمنصفانه بوده ،یا ادعای شما به درستی شنیده نشده ،یا برخی از خطاهای
قانونی دیگر وجود دارد ،می توانید از محکمۀ سرکیت فدرال ) (Federal Circuit Court (FCCبرای بازبینی
آن درخواست کنید.
دادگاه بررسی می کند که آیا  IAAشیوۀ قانونی صحیح را دنبال کرده است یا نه .این محکمه این را بررسی نمی کند که
آیا استرالیا باید یک ویزای محافظتی را به شما بدهد یا نه.
اگر شما در محکمه برنده شوید ،پرونده شما به  IAAفرستاده می شود تا تصمیم جدیدی بگیرد که آیا الزم است که
استرالیا از شما محافظت کند یا خیر .اگر در دادگاه موفق نبودید ،شما باید مصارف قانونی زیادی را پرداخت کنید.

چگونگی درخواست دادن به محکمه
شما باید در مدت  35روز از تاریخ تصمیم  IAAبه  FCCدرخواست بدهید یا اگر در این مدت نمی توانید  ،تمدید آن را
درخواست کنید .هنگامی که برای یک بازبینی قضایی درخواست دادید ،شما برای دریافت بریجینگ ویزای جدید واجد
شرایط هستید ،اما شما باید برای بریجینگ ویزای جدید در فورم  1008در بین  28روز پس از اطالع از تصمیم IAA
درخواست بدهید.
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 Applicationدرخواست قانون مهاجرت) به محکمۀ سرکیت فدرال ) - (FCCتمام
اعضای خانواده شامل در درخواست ویزای تحفظی را که توسط  IAAرد شده است لیست کنید .اگر به
ترجمان ضرورت دارید بنویسید.
( Affidavitسوگند نامه)  -این یک بیانیه در مورد وضعیت شما است که در حضور یک دادگستر صلح
) (JPیا وکیل امضا می شود و در محکمه به عنوان شاهد مورد استفاده قرار می گیرد .یک کوپی از تصمیم
 IAAرا به آن ضمیمه کنید.
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حداقل دو کوپی از این فورم ها را تهیه کنید و به دفتر ثبت اسناد ( )registryمحکمه بدهید .آنها این کوپی ها را مهر
می کند که بعد شما آنها را به وکیل های دولتی و  IAAمی دهید.
فیس محکمه
اگر پول اندک دارید می توانید درخواست بدهید که فیس پرداخت نکنید .هر شخصی که شامل در درخواست شما است
باید یا فورم معافیت مشکالت مالی (برای بزرگساالن) یا فورم معافیت عمومی (برای اطفال) را پر کند .این فورم ها
باید در حضور وکیل JP ،یا یک افسر محکمه امضا شوند.
درخواست معلومات از  DHAو IAA
این به کیس شما کمک می کند اگر بتوانید کوپی تمام معلوماتی را دریافت کنید که وزارت امور داخله ) (DHAو
IAAدر هنگام تصویب درخواست شما برای ویزای تحفظی در نظر گرفته بود .از فورم  ( 424Aاسناد  ( DHAو
فورم ( 6اسناد  ) IAAاستفاده کنید.

بعد از درخواست دادن به محکمه
محکمه تاریخ برگزاری محکمه اول را به شما خواهد داد .در صورتی که حاضر نشوید ،درخواست شما رد می شود و
شما باید مصارف محکمه را پرداخت کنید.
اگر در روز محکمۀ اول وکیل ندارید باید در بین هشت تا دوازده هفته از تاریخ دریافت بستۀ معلومات محکمه جهت
دادن یک درخواست به روز رسانی شده و اصالح شده ،برای وکیل درخواست کنید .این مدت به شما فرصت کافی می
دهد تا یک وکیل مجانی ( )pro bonoپیدا کنید که در مورد امکان موفقیت به شما مشوره بدهد.
هنگامی که بستۀ معلومات محکمه را دریافت می کنید اگر وکیل ندارید ،با یونایتینگ چرچ اندوروپیلی یا RAILS
در تماس شوید (پایین را ببینید).
اگر جزئیات تماس شما تغییر کند ،شما باید به صورت کتبی در فورم ’ ( ‘Notice of Address for Serviceاطالع
آدرس برای خدمات) به محکمه و وکالی دولتی اطالع دهید .همچنین به  DHAدر فورم  929اطالع بدهید.

کمک قانونی
اگر ویزای تحفظی شما رد شده است ،باید فورا مشوره قانونی دریافت کنید .اگر پولی برای پرداخت به وکیل ندارید ،می
توانید مشوره مجانی دریافت کنید و شاید برای محکمه هم وکیل مجانی ( )pro bonoدریافت کنید .اگر پرونده شما
امکان موفقیت در محکمه را نداشته باشد ،درآن صورت شما وکیل مجانی برای محکمه دریافت نخواهید کرد .شما می
توانید از این موسسات کمک بگیرید:
( RAILSخدمات قانونی پناهندگان و مهاجرت( مشوره قانونی می دهد .تلفن 07 3846 9300
)( Indooroopilly Uniting Church (IUCاندوروپیلی یونایتینگ چرچ )  IUCکمک می کند تا فورم های
محکمه ،فورم های بریجینگ ویزا و  FOIرا پر کنید و به  Salvos Legalشما را ارجاع دهد .هر روز پنج شنبه یا
شنبه در  74 Station Road, Indooroopillyاز ساعت  2تا  5بعد از ظهر حضور یابید.
( Salvos Legal Humanitarianخدمات قانونی بشردوستانه سلویشن آرمی) کوشش می کند که یک وکیل مجانی
برای پرونده محکمۀ شما پیدا کند .اما تنها درصورتی که ابتدا به کلینیک  IUCبروید و توسط  IUCبه  Salvosمعرفی
شوید .شمارۀ تلفون07 3280 8860 :
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: (دفتر ثبت اسناد محکمۀ سرکت فدرال ) آدرس آن این استFederal Circuit Court Registry
Level 6, Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, 119 North Quay, Brisbane.
.  وارد ساختمان شویدTank Street از طریق
:فورم های محکمه – آنالین جستجو کنید
Federal Circuit Court- Preparing an ‘ وFederal Circuit Court Application – Migration Act’
Affidavit
www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment :دادن درخواست از طریق آنالین

. موجود استwww.rails.org.au/publications یک بستۀ معلوماتی مفصلتر در
 وکیل را ببینید/ جهت مشوره های خاص عامل مهاجرت.این ورقه مشوره قانونی نیست
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