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( أو تأشيرة الحماية SHEVمتى تستطيع الحصول على تأشيرة مشروع المالذ المأمون )

 (؟TPVالمؤقتة )
 

( DHAبالقوارب( التقدم إلى وزارة الشؤون الداخلية )يجب على طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا بدون تأشيرة )الواصلين 

تنجح في الفحوص الطبية  وأناستطعت أن تثبت بأنك تستحق الحماية من حكومتنا  إذابطلب إذا أرادوا الحصول على الحماية.  

( أو تأشيرة SHEVتأشيرة مشروع المالذ المأمون ) -واألمنية واختبار حسن السلوك، سيكون في مقدورك الحصول على حماية مؤقتة 

 ( TPVالحماية المؤقتة )
 

أو  TPVصول على تأشيرة من المرجح أن يتم اعتقال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا بدون تأشيرة ولم يتقدموا بطلب الح

SHEV   .وإجبارهم على مغادرة أستراليا 
 
 

( وتأشيرة الحماية المؤقتة SHEVما هو االختالف بين تأشيرة مشروع المالذ المأمون )

(TPV؟) 

  

 ؟SHEVأو  TPVكيف لي أن أقرر أيهما أتقدم لها بالطلب، 
 

. والقرار متروك لك أيهما تختار التقدم SHEVأو  TPVيجب أن يتقدم طالبو اللجوء الواصلين على متن القوارب للحصول على تأشيرة 

 لها، ولكن فكر في األمور التالية: 

تأشيرة الحماية المؤقتة  

(TPV) 
تأشيرة مشروع المالذ 

 (SHEVالمأمون )

 
 فترة سريان التأشيرة

 
 سنوات كحد أقصى 3

 
 سنوات كحد أقصى 5

 نعم نعم SHEVأو  TPVيمكن معاودة التقدم بطلب الحصول على 

 نعم ال (SHEVيمكن التقدم للحصول على تأشيرات أخرى )مسار 

يمكن أن يحصل على: حقوق العمل، سنترلينك، مديكير، المساعدة في 

 إيجاد العمل واإلرشاد قصير المدى 
 نعم نعم

 نعم نعم عاما 18 تحق الدراسة لألطفال تحت سن

 نعم نعم عاما االلتحاق ببرنامج تعليم اإلنجليزية للبالغين 18تحق لمن تعدى 

 ال ال  معونات ممولة من الكومنولث ألي دراسة أخرى
 ال ال يمكن أن يحضر أفراد أسرته إلى أستراليا

 ال ال  يمكن أن يزور بالده ويعود إلى أستراليا
فقط بموجب إذن  -أخرى ويعود إلى أستراليا يمكن أن يسافر إلى بالد 

 كتابي من الوزير تحصل عليه قبل المغادرة
 نعم  نعم 

 ال  ال الحصول على المواطنة األسترالية
 نعم نعم  يوم 28يجب أن يبلغ وزارة الداخلية بتغيير العنوان خالل 

 

( SHEVتأشيرة مشروع المالذ المأمون )

 (TPVوتأشيرة الحماية المؤقتة )

 تأشيرات الحماية
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 هل ستستطيع أنت أو أسرتك إيجاد عمل أو دراسة في منطقة إقليمية؟ 

 ؟ 5سنوات أو  3ة بعد مرور هل تفضل أن تتم إعادة النظر في ادعاءك للحماي 

 هل ستقدر على تحمل مصاريف دراستك في منطقة إقليمية؟ 

  سنوات؟ 5هل ستستطيع الوفاء بشروط تأشيرات العمل أو الدراسة أو األسرة خالل 

  هل تحتاج إلى خدمات الدعم وهل هذه متاحة في المناطق اإلقليمية؟ 

 ؟SHEVما هي تأشيرات مسار 
 

 ("SHEVالمنفصلة عن "تأشيرات مشروع المالذ المأمون ) RAILSراجع نشرة حقائق 

 ؟TPVو SHEVماذا يحدث في نهاية فترة سريان تأشيرتي 
 

( البالغة TPVأخرى قبل انقضاء فترة تأشيرة الحماية المؤقتة ) SHEVأو  TPVعلى تأشيرة  بطلب الحصولسيكون في مقدورك التقدم 

يمكنك  تزال مستحقا للحمايةسنوات بفترة وجيزة.  إذا أثبتت بأنك ال  5( البالغة SHEVأمون )سنوات أو تأشيرة مشروع المالذ الم 3

بفترة طويلة.  SHEVأو  TPVثانية.  احصل على استشارة قانونية قبل انتهاء صالحية تأشيرة   SHEVأو  TPVالحصول على تأشيرة 

 SHEVو TPVصول على تأشيرتي تكرار التقدم بطلب الحالمنفصلة حول  RAILSراجع نشرة حقائق 
 

( إلى تأشيرة مشروع المالذ TPVهل يمكنني أن أحول من تأشيرة الحماية المؤقتة )

 (؟ SHEVالمأمون )
 

ولم يتم البت في طلبك، يمكنك أن تحول الطلب إلى تأشيرة مشروع  (TPVإذا تقدمت فعال للحصول على تأشيرة الحماية المؤقتة )

وترفق به االستمارة رقم  TPV(. ستحتاج إلى إرسال خطاب إلى الوزارة لسحب طلب الحصول على تأشيرة SHEVالمالذ المأمون )

ومعها نفس المعلومات المتعلقة بأسباب كونك الجئ باإلضافة إلى أي معلومات أخرى. ينبغي عليك الحصول  SHEVلتأشيرة  790

 على النصيحة أوال من أحد وكالء الهجرة أو المحامين.
 
(، SHEVوترغب في التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مشروع المالذ المأمون ) (TPVتم تقييمك ومنحك تأشيرة الحماية المؤقتة ) إذا

و تأشيرة مشروع المالذ المأمون الحقة". "طلب الحصول على تأشيرة حماية مؤقتة أ 1505استمارة الطلب يجب عليك إكمال 

 ( الخاصة بك إلى حين تقوم الوزارة بإعادة تقييم ادعاءك اللجوء. TPVسيستمر سريان تأشيرة الحماية المؤقتة )
 

(. ولكن إذا قرروا أن SHEVإذا قررت الوزارة أنك ال تزال مستحقا الحماية فسوف تحصل على تأشيرة مشروع المالذ المأمون )

لذلك من المهم أن تحصل ولن تكون الجئا.   SHEVك قد تغير ولم تعد بحاجة إلى الحماية فسوف يرفض طلب حصولك على وضع

 على النصيحة أوال من أحد وكالء الهجرة أو المحامين.
 
 إال عند منحك تلك التأشيرة.  SHEVسنوات لمسار  3.5ال تبدأ فترة  SHEVفي حال حصولك على تأشيرة  

 
 
 
 

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