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ویزای تحفظی
بیان شما
درخواست دادن برای ویزای تحفظی
کسی که به استرالیا می رسد و ادعا می کند که از برگشت به کشور خود ترس دارد می تواند به وزارت امور داخله )(DHA
درخواست حفاظت بدهد.

بیان شما
بخش اصلی درخواست شما بیان شما و شواهدی است که نشان دهد که به چه آسیب جدی مواجه خواهید شد اگر به کشورتان
برگردید .اگر یک عضو دیگر خانواده شما نیز در آن جا در خطر آسیب جدی باشد وی باید در مورد نوع آسیب و دالیل آن بیان
جداگانه بدهد.

چه معلوماتی را باید در بیان گنجانید
بیان قصۀ خود شما است .بیان باید در مورد این سوالها معلومات مفصل بدهد:


چه اتفاقی سبب شد که کشور خود را ترک کنید؟



که سبب این مشکالت شما بود؟



آیا دیگر اعضای خانواده هم دچار مشکالت هستند؟



آیا شما کدام کاری کردید که این مشکالت را متوقف کنید ،یا از مقامات کمک خواستید؟ اگر نه ،چرا نه؟



چگونه توانستید که کشور خود را ترک کنید؟



آیا فعال می توانید بدون خطر به کشور خود برگردید؟



آیا می توانید به کدام بخش دیگر کشورت بروید و حفاظت شوید؟ اگر نه ،چرا نه؟

همه چیزها و واقعات را به ترتیب زمان بنویسید – از آنچه که از ابتدا واقع شد تا این زمان .بطور خاص بگویید که چه اتفاقاتی برای
شما افتاد .هر قدر که می توانید معلومات مفصل بدهید – چه مشکالتی رخ داد ،چه وقت و در کجا رخ داد .فقط به معلومات دادن در
مورد خطرات کلی در کشور تان اکتفا نکنید.
فورم درخواست در مورد همه این موارد سوال می پرسد ،به عالوه در مورد هویت شما ،ملیت شما ،تحصیل ،کار و محل زندگی
شما در گذشته نیز سواالتی پرسیده می شود.

صادق باشید و بطور خاص صحبت کنید
بسیار مهم است که هنگام نوشتن یا گفتن قصه خود صادق باشید و در مورد اتفاقی که سبب شد وطن خود را ترک کنید و چرا
برگشته نمی توانید مثال های خاص بگویید.
تمام قصه خود را تا جایی که به یاد تان است بگویید .از خود چیزی نسازید یا چیزهایی را که از دیگران شنیده اید نگویید .اگر
چیزی به یاد تان نیست ،از خود نسازید .فقط بگویید که به خاطر ندارید.
اگر در بیان شما با معلوماتی که قبال به وزارت مهاجرت داده اید اختالف وجود دارد ،توضح بدهید که چرا این اختالف وجود
دارد.
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وزارت داخله معلوماتی را که شما در مورد واقعات ،تاریخ و محل وقوع آنها و افراد دخیل در این واقعات داده اید بررسی می
کند .اگر معلوم شد که این معلومات صحیح نبوده یا مناسب با تعریف پناهنده نیست ،ممکن است به شما ویزا داده نشود.
هر عضو خانواده که ترس دارد که در صورت برگشت آسیب خواهد دید باید بیان جداگانه بدهد .اگر اطفال بسیار جوان هستند،
والدین شان باید بیان ترتیب دهند و بگویند که اگر برگردند چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد.

اسنادی بدهید که کیس شما را تقویت کند
هرگونه اسنادی که ادعای شما را تقویت می کند بدهید .چیزهای مانند نامه ،عکس ،کارت عضویت ،گذارش طبی ،خبر مطبوعات
که بطور مستقیم به قصه شما مرتبط باشد.
همچنان ،وزارت داخله مدارک اصلی که هویت و ملیت شما را ثابت کند از شما می خواهد .شما باید تالش کنید که مدارک هویت
بگیرید و اگر نمی توانید بدست آورید باید به وزارت داخله بگویید که چرا نمی توانید.
بسیار مهم است که با اطمینان بدانید که مدارک شما اصلی است .اگر مدارک جعلی داده شود امکان زیاد دارد که درخواست شما
رد گردد.
اگر مدارک شما به انگلیسی نیست ،باید توسط یک ترجمانی که دارای شرایط الزم است ترجمه شود.

معلومات در مورد این که چگونه درخواست بدهید
معلومات در مورد چگونه درخواست دادن بصورت آنالین در وبسایت  RAILSدر این جا و از Refugee Advice and
 Casework Serviceدر این جا موجود است .وزارت داخله نیز معلومات ترجمه شده در مورد چگونه درخواست دادن در این جا
دارد.

این یک ورقه معلومات قانونی است نه مشورۀ قانونی.
برای مشورۀ موارد خاص یک عامل مهاجرت  /وکیل ثبت شده را ببینید
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