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یتحفظ ویزاهای  

 مراحل درخواست دادن
 

 

 بگیرد؟  حفاظتچه کسی می تواند 
 

  (DHA)وزارت امور داخلهترس دارد می تواند به  شاز برگشت به کشورکسی که به استرالیا می آید و ادعا می کند که 
 .بدهددرخواست حفاظت 

 
به این معنی که  –" هستید ’پناهنده‘نشان داده بتوانید که شما یک "  وزارت امور داخلهشما حفاظت کند اگر به از حکومت باید 

 اگر به کشور خود برگردید به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروۀ اجتماعی صدمۀ جدی خواهید دید. 
 

مورد ارزیابی قرار می  ‘Complementary Protection‘)) حفاظت متمماز نظر  به شما سازگار نبودتعریف پناهنده  اگر
به کشور خود برگردید حقوق بشری شما از نظر قوانین بین المللی به صورت توانید که اگر که نشان داده ب به این معنی –گیرید 

 جدی نقض می گردد.  
 

کنید، و کشور دیگری هم  شما همچنان باید ثابت کنید که در کشور خود تان جای امنی برای شما وجود ندارد که در آن زندگی
 .  ایدسنگینی را مرتکب نشده جرم  نیزو  ،وجود ندارد که در آن زندگی کنید

 
ید، گردموفق هم که به شما حفاظت بدهد و در بررسی های صحی، شخصیت و امنیت استرالیا مدیون است اگر ثابت ساختید که 

 یکی از ویزاهای ذیل به شما داده خواهد شد:
 

  ویزای تحفظی دایمی)PPV( ،وارد استرالیا شده و بعد درخواست پناهندگی داده اید. با یک ویزای معتبر در صورتی که 

  موقتویزای تحفظی )TPV( مشارکتی یا ویزای پناهگاۀ امن )SHEV( ،وارد استرالیا شده  بدون ویزا در صورتی که

   اید. 

  از کدام فورم باید استفاده کرد
 

برای ویزای  866با استفاده از فورم تواند  خواهد می و پس از آن پناهندگی می شدهاسترالیا وارد  ویزای معتبربا کسی که 
 . درخواست بدهد وزارت امور داخله بهتحفظی دایمی 

 
که  تصمیم بگیرند و در خواست بدهند وزارت امور داخله وارد استرالیا می شوند باید برای حفاظت به بدون ویزاپناهجویانی که 

 درخواست بدهند.  866آنها با ید با استفاده از فورم  . SHEVدرخواست بدهند یا برای  TPVبرای 
 

دوباره درخواست  1505بعدی در فورم  SHEV یا  TPVدارند می توانند برای TPV یا  SHEVافرادی که در حال حاضر
 .فعلی شان پایان یابد، درخواست بدهند SHEV یا TPV از اینکه قبلبدهند. آنها باید 

 
شما باید یک اظهاریه ای را امضا کنید که شما یا یکی از اعضای خانواده شما قصد کار یا  SHEV برای درخواست برای

این بدان  .را می گیرید" حداقل مزایای تامین اجتماعی "را دارید در حالی که " SHEV"یک منطقه تعیین شدۀ ساحه تحصیل در 
 .منطقه ای کار یا تحصیل کند ساحه هایسعی خواهد کرد که در این شما عنی است که شما یا یکی از اعضای خانواده م
 

فیس نمی دهید. درخواست باید در مرکز حفاظت داخل استرالیا اگر در بازداشتگاه هستید دالر است،  35فیس درخواست 
(Onshore Protection Centre در دفتر ) وزارت امور از طریق وبسایت تسلیم داده شود. بزودی  داخلهوزارت امور

   ی مورد استفاده خواهد بود.تنها فورم 866داد و فورم  ها را انالین درخواست می توان داخله

 تکمیل کردن درخواست
 

 قبل از تکمیل کردن و تسلیم دادن درخواست باید از یک وکیل مهاجرت با تجربه مشوره بگیرید.
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ندر  RAILSبعضی معلومات در مورد چگونه درخواست دادن بصورت آنالین در وبسایت  ی  Refugee Advice از، جاا

Serviceand Casework   ندر ی چگونه درخواست دادن در مورد  ترجمه شده نیز معلوماتداخله وزارت موجود است.  جاا
نا در ر ی  .  دارد جاا

 داخلهمصاحبه وزارت 
 

داده اید با خود دارد، با شما مصاحبه می کند. او همه معلوماتی را که قبال  داخلهبعد از تسلیم دادن درخواست یک افسر وزارت 
از شما در مورد هویت، صداقت ) که آیا راست می ت زیادی را . وی سواالدر خارج داده ایدکه را های حتی اگر درخواست 

. هرگونه معلومات جدیدی را که بدست می آورید باید پیش از مصاحبه بدهید. بعد ازین می پرسدگویید( و ادعای پناهندگی شما 
  شد احتماال شما قادر نخواهید بود که معلومات جدید بدهید.  که تصمیم گرفته

 
را دقیقا بررسی  موارد ذیلمی گوید که آنها   DHA، دیگر درخواست می دهند SHEV یا TPV برای افرادی که مجددا برای

 :خواهند کرد
وضعیت در کشور اصلی تغییر کرده است؛ آیا اتهامات جنایی یا مسائل امنیتی وجود دارد؟ سفرهای خارج از کشور به کشور آیا 

 تغییر کرده است.برای ادعای حفاظت آیا دالیل ؟ آمده استوجود باصلی انجام شده است؛ آیا تغییرات در گروه خانواده 

 د؟چه اتفاق می افت داخلهوزارت بعد از مصاحبه 
 

معاینات صحی، بررسی های کرکتر و ایمنی را در  داخلهشما یا یک نامه رد دریافت می کنید یا ویزا. پیش از دادن ویزا وزارت 
 مورد شما و همه آنانی که در درخواست شما شامل اند تکمیل می کند. این کار مدت زیادی را گرفته می تواند.  

 اگر درخواست من رد شد چه
 

رد  دالیلرد شد شما نامه ای را دریافت می کنید که  داخلهبود و از طرف وزارت   SHEVیا TPVاگر درخواست شما برای 
وقت روز  21) ادارۀ ارزیابی مهاجرت( فرستاده شده است یانه. شما  IAAشدن شما را توضح می دهد و این که آیا کیس شما به 

   تنها در صورتی که  IAAموافق نیستید و معلومات جدید ارائه کنید.  داخلهم وزارت بنویسید که چرا با تصمی IAAدارید که به 
وجود داشته باشد معلومات جدید را می پذیرد. لذا بسیار مهم است که همه معلومات مربوط به درخواست خود  "شرایط استثنایی "

 از ابتدا بدهید. را 

شده است، شما نامه ای دریافت می اگر با یک ویزای معتبر وارد استرالیا شده و برای ویزای دایمی درخواست داده اید و رد 
روز  28کنید که چرایی رد شدن شما را توضح می دهد. اگر می خواهید این تصمیم مورد بازبینی قرار گیرد در این صورت 

 ( درخواست بدهید. Administrative Appeals Tribunalاری )به محکمه استیناف اد باید وقت دارید که

بکنید، اما این کار است بتوانید تقاضای بازبینی توسط محکمه )"بازبینی قضایی" گفته می شود(  ممکند شد شما اگر باز هم ر
 پیچیده است و می تواند پر مصرف باشد. 

 مشوره قانونی بگیرید. فوریدر مورد هر گونه رد شدن باید 
                                                             

 
 
 

 معلومات قانونی است نه مشورۀ قانونی. ،این ورقه
 مهاجرت / وکیل ثبت شده را ببینید عاملبرای مشورۀ خاص یک 
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