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  SHEV گرفتن
 

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

 درخواست بدهند.  866در فورم ( (DHA داخله

 

سپری  انهموفقرا بررسی های صحی، شخصیت و امنیت  وکه استرالیا مدیون است که به شما حفاظت بدهد  کنیدثابت اگر بتوانید 

 ( داده خواهد شد.TPVیا ویزای تحفظی موقت )   (SHEV)شرکت پناهگاه امن ویزای -تحفظی موقت  آنگاه به شما ویزای نیدک

 

درخواست مجدد  1505دیگر در فورم TPV یا   SHEVک برای یدارند می توانند TPV یا   SHEVافرادی که همین حاال 

 آنها پایان یابد درخواست بدهند. TPVیا  SHEV از آن که قبل بدهند. آنها باید

 

 SHEVشرایط 

  ویزای پنج ساله . قبل از اینکه ویزا منقضی شود، می توانید برای یکTPV  یاSHEV .دوباره درخواست کنید 

  روز به  28تغییر آدرس خود را را در ظرفDHA  (929اطالع دهید )فورم 

 DHA  (1022رم و)ف است آگاه سازیدرا از تغییرات مشخصات خود که در فورم درخواست داده شده 

  ،را دارید و مشاوره کوتاه مدت در پیدا کردن کار، مدیکر، کمک سنترلینکحق کار 

 بروند به مکتبسال می توانند  18زیر  اطفال 

 دولتی گونه کمک هیچ  می توانند استفاده کنند.بزرگسال  انمهاجرسال به باال از برمانه زبان انگلیسی برای  18د از افرا

 دیگر وجود ندارد تحصیالتبرای 

 می توان اعضای خانواده را به استرالیا آوردن 

 گشتخود رفت و به استرالیا بربه کشور محل اقامت  نتوا نمی 

 گرفتاز وزیر اجازه  باید سفرقبل از  ،برگشت از سایر کشورها و برای بازدید 

  هاویزابرای می توانید( ی دیگرSHEV Pathway ) دهیدبدرخواست. 

 چه اتفاق می افتد؟ SHEVدر ختم دورۀ 
 

درخواست بدهند )فورم  پایان یابد از این که ویزای فعلی شان قبل دیگر SHEVیا  TPVمی توانند برای  SHEVدارندگان 

دیگر داده خواهد شد.   SHEVیا  TPVبه شما وبزای  ، هنوز مستحق حفاظت استرالیا هستید(. اگر به آنها ثابت کنید که تا 1505

  مراجعه کنید. RAILSورقۀ معلوماتی  به 

 

صورتی که  کرد.ارسال خواهد  ن دارنده ویزاوایمیل و یا تلف را بهیک یادآوری ، وزارت داخله ویزاپایان ماه قبل از  3حدود 
 .دریافت نکنند ی راممکن است یادآور وزارت داخله آگاه سازند در غیر آن باید ، آنهاتغییر کند دارندۀ ویزامشخصات تماس 

 
ادامه  ،اتخاذ شوددر مورد آن تصمیم وقتی که تا شود، ویزای فعلی  دادهفعلی  SHEV اگر یک درخواست دیگر قبل از پایان

 رم های جدید بایدو، فخاتمه یابد ویزای فعلیاین که  اما قبل از .تمام مزایا و حقوق کار / تحصیل ادامه خواهد داشت .خواهد یافت
 .داده شود به سنترلینک و شاید(   400MS()فورم  به مدیکر

 
در  ر(دیگ  SHEV یا TPV به جای) و یا ویزای خانوادگیتحصیل کار،  ویزاهایمی توانند برای  SHEV دارندگاناز  بعضی

 (را ببینید زیر. )، درخواست بدهندبراورده سازند " را "SHEV Pathway کار / تحصیلشرایط بتوانند  صورتی که آنها

 SHEV 
مشارکتی ویزای پناهگاه امن  

http://www.rails.org.au/
http://www.rails.org.au/publications/
http://www.rails.org.au/publications/
http://www.rails.org.au/publications/
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 دیگر ویزاهایبه  SHEV مسیر
 

منطقه  ساحهسال کار یا تحصیل در یک  3.5، او SHEV درخواستدر شامل  یک عضو خانواده یا  SHEV دارندهاگر یک 
 .یا خانواده درخواست بدهد تحصیلاز ویزای کار،  عضی، ممکن است بتواند برای بتکمیل کندرا  ای
 

 

 
      

 

 :بایدشما سال، شما یا یکی از اعضای خانواده  3.5در طول این 

 

  منطقه ای ساحهدر SHEV مزایای از تمام وقت، نیمه وقت، موقت، گاه به گاه یا فصلی( و کار )مشغول به کار باشید

 یا؛ سنترلینک استفاده نکنیدخاص 

  یا آن شرکت کنید،  درکرده و به صورت حضوری ثبت نام به تحصیل تمام وقت در یک ساحه منطقه ای استرالیا

  اشید. که در باال ذکر شد، ب مشغول ترکیبی از کار و تحصیل

 .و نگهدارید وزارت داخله ثبت 1465فورم شما باید ریکارد کار و تحصیل خود را در 

 

 ساحه منطقه ای
 

برای کار یا تحصیل به آن منطقه سفر کنید. پست کود های "ساحۀ منطقه  یاشما باید دریک ساحۀ پست کود منطقه ای زندگی کنید 

 کنید چون تغییر می کند.  بررسیموجود است. همیشه آنرا  DHA وبسایت  ای" در

 

 چه کسی می تواند برای "ویزای مسیر" درخواست بدهد؟

 
درخواست ویزای جدید مسیر گنجانده شده باید شرایط کار/ تحصیل را برآورده سازد. فقط یک عضو خانواده که در 

گنجانده شده بود، و شرایط کار/ تحصیل  SHEV شما برای بنابر این، یکی از اعضای خانواده که در اولین درخواست
 " گنجانده شود. مسیرویزای ، یا بتواند به حیث عضو خانواده در "را برآورده می سازد، باید درخواست بدهد

 

 چه زمانی می توانید برای "ویزای مسیر" درخواست بدهید؟

 
سال کار / تحصیل  3.5سال شما می توانید برای یکی از ویزاهای دیگر درخواست بدهید. شما می توانید  3.5 تکمیل شدنبه مجرد 

سال  1.5خود کار و اول  SHEVسال در  2توانستید که  فقطهای مختلف تکمیل کنید. به عنوان مثال، شما  SHEVرا در دورۀ 

 .شودرا تکمیل  سال 3.5تا  کنیددوم تحصیل  SHEVدر 
 

 را تکمیل کنم چه؟ SHEVمسیر اگر من نتوانم 
 

 در صورتی که تالش واقعی در جهت براورده ساختن، کنیدسال کار/ تحصیل را تکمیل  3.5نتوانید مسیر سال  5طی در گر ا
درخواست دیگر  SHEVبه شما اجازه دهد که برای یک ممکن است وزارت داخله نشان داده بتوانید مسیر کار / تحصیل را 

 .دریافت کنید TPV بتوانیدکه فقط ، ممکن است برای کار یا تحصیل در ساحه منطقه ای تالش نکرده باشیداما اگر بدهید. 
 

 .شود فسخ نمیشما   SHEV،نرویدمنطقه ای  ساحۀدریافت کنید و به   SHEVاگر شما
 
 
 

 داده شد SHEVویزای 

 شما در ساحۀ منطقه ای 

SHEV  سال  3.5برای

 کار یا تحصیل می کنید

 ویزاهای می توانید برای

 SHEV مسیر

 بدهید درخواست

http://www.rails.org.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/Refugeeandhumanitarian/Documents/regional-australia-postcodes.pdf
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 ؟من چقدر استچانس برای گرفتن ویزای مسیر 

 
در صورتی که  .است باال فیس درخواست آنها نیزاست و  دشوارآنها بسیار گرفتن همۀ  .شده است لیستی مسیر در زیر هاویزا

یکی از ویزاهای فامیلی، تحصیل یا کار درخواست بدهید به این معنی نیست که شما ویزا دریافت می سال برای  3.5بعد از 
  را ایجاب می کند. یکارصالحیت و دارید. تعداد زیادی از این ویزاها مهارت عالی انگلیسی 

 
است و حکومت بسیار  نیندارای قوامشوره بگیرید، زیرا  هابا تجربه درباره این ویزا وکیل/  تمهاجریک عامل باید از شما 

سخت تر یا آسان تر  SHEV دارندگانبرای برای دریافت اقامت دائم آنرا گاهی قوانین این ویزا را تغییر می دهد و ممکن است 
 سازد.

 
DHA   معلومات گنجانده است.نیز در وبسایت خود در مورد ویزای خانوادگی، تحصیلی یا کار 

  ویزاهای مسیر

 مهارت                                                                          ویزاهای فامیلیویزاهای 

 

 ) والدین مشارکتی( 143مستقل(                                                               –) مهارت  189

 )طفل وابسته( 445شده(                                                            تعیین –)مهارت  190

 ) شریک زندگی( 801انجنیران تازه فارغ التحصیل(                                   –مهارت  ) 476

 طفل()  802منطقه ای ) مشروط(                                              –) مهارت  489

 ) پدر یا مادر سالخورده( 804) استعداد برجسته(                                                                858

 )شریک زندگی( 820                                                                                              

 () اقارب باقیمانده 835 

 ) مراقبت کننده( 836                                         استخدام کنندگان توسط ویزاهای سپانسر 

                                    )اقارب یتیم( 837)طرح تعیینات استخدام کننده(                                                   186

 )اقارب سالخوردۀ وابسته( 838                                          منطقه ای() طرح مهاجرت سپانسر  187

 ) استعداد برجسته( 858) کمبود موقت مهارت(                                                           482

 )پدر یا مادر سالخوردۀ مشارکتی( 864 

 لخوردۀ مشارکتی )موقت(پدر یا مادر سا)  884 ویزاهای کسب و کار

                                                             ) استعداد کسب و کار( 132

 ویزاهای تحصیل                         ) نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری )مشروط( 188

 ) آموزش و تحقیق) 402 ) سرمایه گذار تقاعد( 405

 ) متعلم( 500 

 ) سرپرست متعلم( 590     

 تغییر بدهم؟ SHEVبه  TPVآیا می توانم از 
 

درخواست برای ویزای  " 1505  فورم درخواست دهید، شما باید  SHEVو می خواهید برای  دارید TPVویزای  همین حاالاگر 

وزارت ارزیابی خواهد شد این شما دوباره توسط  گیادعای پناهندرا پر کنید.  "مشارکتی بعدی ویزای پناهگاه امن موقت یا تحفظی

  .ید ادامه خواهد داشتشمی ک انتظارکه برای تصمیم گیری  مدتیشما در  TPV و

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

را  SHEVدرخواست  790خود را پس بگیرید و فورم  TPVبدهید. شما باید نامه ای به وزارت امور داخله بفرستید و درخواست 

کنید. اول باید از بخود درخواست  ۀهمراه با تمام معلوماتی که چرا شما پناهنده هستید برعالوه هرگونه معلومات جدید را ضمیم

 یک عامل مهاجرت/ وکیل مشوره بگیرید. 

را دریافت  SHEVزمانی شروع می شود که شما از فقط " SHEV مسیر" ساله  3.5  دریافت کنید، دوره SHEVاگر 

 می کنید.

 

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

http://www.rails.org.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1505.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1505.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1505.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1505.pdf

