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تأشيرات الحماية
أقوالك
تقديم طلب الحصول على تأشيرة الحماية
من حق األشخاص الذين يصلون إلى أستراليا ويدعون بأنهم يخافون العودة إلى بالدهم التقدم بطلب الحماية من وزارة الداخلية
(.)DHA

أقوالك
أقوالك واألدلة التي تبين نوع الضرر البالغ الذي سيصيبك إذا عدت إلى بالدك يشكالن الجزء األساسي من طلبك .وإذا كان أحد أفراد
أسرتك هنا معرضا أيضا لخطر الضرر البالغ ،عليه إيداع أقوال منفصلة عن نوع وأسباب الضرر الذي سيتعرض له.

ما هي التفاصيل التي يجب إدراجها
صلة جدا ً تجيب على األسئلة التالية:
أقوالك هي قصتك الخاصة .ويجب أن تعطي معلومات مف َّ


ماذاحدث حتى اضطررت إلى مغادرة بالدك؟



من الذي سبَّب لك المشاكل؟



تعرض أفراد آخرون من أسرتك للمشاكل؟
هل َّ



هل قمت بأمر ما كمحاولة لوقف تلك المشاكل أو طلبت من السلطات مساعدتك؟ وإن لم تفعل ،فلماذا؟



كيف تمكنت من مغادرة بلدك؟



هل بوسعك اآلن العودة إلى بلدك والعيش فيه بأمان؟



هل كان في وسعك االنتقال إلى جزء آخر من بلدك حيث تكون فيه محمياً؟ وإن كان ال ،فلماذا؟

رتِّب األحداث ترتيبا ً زمنيا ً ـــ مبتدئا ً من األحداث التي حدثت أوالً ،ووصوالً إلى األحداث التي تحدث اآلن .اشرح ماحدث لك أنت
كم ممكن من التفاصيل ـــ ما المشاكل التي حدثت ،ومتى وأين حدثت ،ولماذا حدثت ،ومن كان المسئول.
على وجه التحديد .اذكر أكبر ٍّ
ال تذكر فقط معلومات عن الخطر العام الموجود ببلدك.
تطرح استمارة الطلب األسئلة عن كل هذه األمور باإلضافة إلى أسئلة كثيرة أخرى بشأن هويتك وجنسيتك وأسرتك وأسفارك
وتعليمك وعملك واألماكن التي عشت فيها سابقا.

كن صادقا ومحددا
فمن المهم للغاية عند كتابتك لقصتك وسردها أن تكون صادقا وتعطي أمثلة محددة على ما حدث لك وتسبب في مغادرتك ولماذا ال
تستطيع العودة.
أمر ما ال تتذكره
اسرد قصتك بالكامل بقدر ما تتذكرها .ال تختلق أموراً ،أو تضيف أمورا ً قد سمعتها من اآلخرين .وإن كان هناك ٌ
جيداً ،فال تقوم بتلفيقه؛ فقط قل :ال أتذكر.
فإن كانت هناك أي اختالفات بين قصتك وبين أي معلومات أعطيتها لوزارة الهجرة من قبل ،فعليك أن تشرح أسباب هذه االختالفات.
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ستقوم وزارة الداخلية بفحص المعلومات التي قدمتها عن تواريخ األحداث وأماكن وقوعها واألشخاص المعنيين .فإذا تبين لها أن
المعلومات غير صادقة أو ال تتناسب مع تعريف الالجئ ،فقد ال تحصل على تأشيرة.
كل فرد من األسرة لديه مخاوف من األذي في حالة عودته ،عليه ذكر قصته على حدة .إن كان األبناء صغار جداً ،يمكن لوالديهم تقديم
قصة األبناء ذاكرين ما يخافون حدوثه لهم.

احصل على المستندات التي تدعم قضيتك
قم بإيداع أي مستندات من شأنها أن تدعم قضيتك .أشياء مثل الرسائل والصور وبطاقات العضوية والتقارير الطبية ومقتطفات
األخبار إن كانت تخص قصتك بشكل مباشر.
سترغب وزارة الداخلية أيضا ً في أن يكون لديها مستندات أصلية تثبت هويتك وجنسيتك .سيكون عليك بذل المجهود للحصول على
مستندات إثبات هويتك فإن لم تستطيع الحصول عليها ستحتاج أن تشرح األسباب لوزارة الهجرة.
من المهم جدا ً أن تتأكد من أن مستنداتك حقيقية .فإذا تم إيداع أي مستندات مزيفة في ملفك فعلى األرجح جدا ً سيتم رفض الطلب.
إذا لم تكن مستنداتك باللغة اإلنجليزية ،فيجب أن يقوم بترجمتها مترجم مؤهل.

معلومات عن كيفية تقديم الطلب
توجد معلومات حول كيفية التقدم بطلب الحصول على تأشيرة حماية على اإلنترنت :من خدمة شؤون الالجئين والهجرة القانونية
( )RAILSهنا؛ من خدمة نصح وقضايا الالجئين هنا؛ ولدى وزارة الداخلية معلومات مترجمة حول التقدم بطلب الحماية هنا.

صحيفة الحقائق هذه عبارة عن معلومات قانونية وليست مشورة قانونية.
راجع وكيل هجرة مسجل مسجل أو محامي للحصول على مشورة محددة.
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