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 بگیرید؟ SHEV یا TPVچه موقع شما می توانید 
 

امور پناهجویانی که بدون ویزا به استرالیا می رسند ) واردین با کشتی( اگر خواهان حفاظت از استرالیا هستند باید به وزارت 

بررسی های  واسترالیا مدیون است که به شما حفاظت بدهد حکومت که  کنیدثابت اگر بتوانید ( درخواست بدهند. (DHA داخله

یا ویزای تحفظی موقت   (SHEV)ن مشارکتیآنگاه به شما ویزای پناهگاه ام نیدسپری ک انهموفقنیز را صحی، شخصیت و امنیت 

 (TPV.داده خواهد شد ) 

 

و وادار ود ت شنمی دهند امکان دارد بازداش TPVیا  SHEVپناهجوی که بدون ویزا به استرالیا رسیده است و درخواست ویزای 

 گردد.  به ترک استرالیا

 

SHEV  وTPV  چه فرق دارد؟ 
 

                                                                                    TPV                  SHEV 
 سال      5سال                       تا  3تا                                                                                          مدت دوام ویزا چقدر است 

 بلی     بلی                                                          دوباره درخواست داد TPVیا  SHEV -می توان برای ویزای حفاظتی 

 نه                               بلی                                         ( درخواست داد SHEVمی توان برای کدام ویزای دیگر ) مسیر 

 بلی     بلی                                                                  دسترسی به حق کار، سنترلینک، مدیکیر، کمک در جستجوی کار

 در مورد شکنجه و آسیب روانی کوتاه مدت و مشاوره 

 بلی   بلی                                                                                              سال می توانند به مکتب بروند 18اطفال زیر 

 بلی       بلی                                        شرکت کنند (AMEP )می توانند به برنامه انگلیسی برای بالغان  18افراد باالتر از 

 نه   نه                                                                                           کمک مالی حکومت فدرال برای تحصیالت دیگر

 نه   نه                                                                                          می توان اعضای خانواده خود را به استرالیا آورد

 نه   نه                                                                                                می توان از کشور خود بازدید کرد و برگشت

 بلی    بلی                                                              با اجازه کتبی فقط –می توان به کشورهای دیگر سفر کرد و برگشت 

 وزیر قبل از سفر 

 نه                                نه                                                                                             کسب شهروندی استرالیا

 بلی                              بلی                                   روز خبر کرد 28را از تغییر آدرس در ظرف  وزارت امور داخلهباید 

 تصمیم بگیرم؟  SHEVیا  TPVچگونه در مورد 
 

درخواست بدهند. این مربوط به تصمیم شما می گردد که  SHEVیا  TPVپناهجویانی که با کشتی به استرالیا رسیده اند باید برای 

 :  برای کدام ویزا درخواست بدهید. شما الزم است فکر کنید که آیا

  ی کار پیدا کنید یا درس بخوانید ه اطقمنیک ساحه شما یا خانواده شما قادر خواهید بود که در 

  دوباره ارزیابی شود سال 5سال یا در  3ترجیح می دهید که ادعای تحفظ شما در. 

 می توانید  را دادهی ه افیس تحصیالت خود در ساحه منطق 

  برای ویزای کار، تحصیل یا فامیلی را برآورده سازیددارد که الزامات قانونی آن وجود امکان 

 ی موجود است. ه ابه خدمات حمایتی ضرورت دارید و آیا این خدمات در ساحه منطق 

 ویزاهای تحفظی 

SHEV و TPV 
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 کدام اند؟ SHEVویزاهای مسیر 
 

 ویزای پناهگاۀ امن مشارکتی" را ببینید"  – SHEVتحت عنوان "  RAILS ت جداگانهورقۀ معلوما

 چه اتفاق می افتد؟ SHEV/TPVدر ختم دورۀ 
 

دیگر درخواست  SHEVیا  TPVبه پایان برسد شما می توانید برای یک  SHEVسال  5یا  TPVسال  3فقط قبل از آن که دوره 

را دریافت  SHEVیا  TPVکه به شما تحفظ بدهد شما ویزای دوم  تا هنوز استرالیا مدیون استبدهید. اگر بتوانید ثابت کنید که 

 RAILSورقۀ معلومات جداگانه شما پایان یابد مشورۀ قانونی بگیرید.  SHEVیا  TPVقبل از اینکه  مدتها خواهید کرد.

 ".مشاهده کنیدرا  SHEVو  TPVتحت عنوان " 

 تغییر بدهم؟  SHEVبه  TPVآیا می توانم از 
 

 SHEVاما تا حال تصمیم در مورد آن گرفته نشده است، می توانید درخواست تغییر به درخواست داده اید  TPVاگر قبال برای 

همراه   SHEVدرخواست  790خود را پس بگیرید و فورم  TPVدرخواست بفرستید و  وزارت داخلهبدهید. شما باید نامه ای به 

اول از یک عامل مهاجرت/ وکیل مشوره باید . را ضمیمه کنید با تمام معلوماتی که چرا شما پناهنده هستید برعالوه معلومات جدید

  بگیرید.

 

      Form 1505درخواست دهید، شما باید فورم  SHEVاید و می خواهید برای داده شده  TPVارزیابی شده و ویزای اگر قبال 

ادعای پناهندگی شما دوباره توسط پر کنید. را " درخواست برای ویزای تحفظی موقت یا ویزای پناهگاۀ امن مشارکتی" 

  شما ادامه می یابد. TPVانتظار می کشید ویزای  SHEVدر مدتی که برای وزارت ارزیابی خواهد شد. 

 

داده می شود. اما اگر تصمیم بگیرند  SHEVد به شما اگر وزارت تصمیم بگیرد که شما هنوز هم مستحق به تحفظ هستی

شما رد شده و دیگر شما پناهنده  SHEVکه وضعیت شما تغییر کرده و شما دیگر نیازی به حفاظت ندارید، درخواست 

 بنابراین مهم است که ابتدا از یک عامل مهاجرت / وکیل مشاوره بگیرید.نخواهید بود. 

 

 

 بگیرید.  SHEVفقط زمانی شروع می گردد که شما  " SHEVمسیر " دوره

 

 

 

 

 

 این جزوه، معلومات قانونی است نه مشوره قانونی.
 برای مشوره در مورد مسایل خاص یک عامل امور مهاجرت / وکیل ثبت شده را ببینید
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