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SHEV
تأشيرات مشروع المالذ المأمون
الحصول على تأشيرة مشروع المالذ المأمون ()SHEV
يجب على طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا بدون تأشيرة (الواصلين بالقوارب) التقدم إلى وزارة الشؤون الداخلية ()DHA
بطلب على االستمارة رقم  866إذا أرادوا الحصول على الحماية .يجب على الوزير أوالً "رفع الحظر" للسماح لك بتقديم الطلب .إذا
استطعت أن تثبت بأنك تستحق الحماية من حكومتنا وأن تنجح في الفحوص الطبية واألمنية واختبار حسن السلوك ،سيكون في
مقدورك الحصول على حماية مؤقتة  -تأشيرة مشروع المالذ المأمون ( )SHEVأو تأشيرة الحماية المؤقتة ()TPV

يمكن لألشخاص الحاصلين على تأشيرات من فئة  SHEVأو  TPVبالفعل تقديم طلب للحصول على تأشيرة  TPVأو  SHEVالحقة
على االستمارة  .1505يجب عليهم التقديم قبل انتهاء صالحية تأشيرة  TPVأو  SHEVالحالية.

شروط تأشيرة SHEV











تأشيرة لمدة خمس سنوات .يمكن معاودة التقدم بطلب الحصول على  TPVأو  SHEVالحقة قبل انتهاء التأشيرة الحالية.
يجب إبالغ وزارة الداخلية بتغيير العنوان خالل  28يوم (االستمارة رقم )929
يجب إبالغ وزارة الداخلية بتغيير التفاصيل الواردة في الطلب (االستمارة رقم )1022
حقوق العمل ،سنترلينك ،مديكير ،المساعدة في إيجاد العمل واإلرشاد قصير المدى
تحق الدراسة لألطفال تحت سن  18عاما
تحق لمن تعدى  18عاما االلتحاق ببرنامج تعليم اإلنجليزية للبالغين مجانا .ال توجد معونات ممولة من الحكومة ألي دراسة
أخرى
ال يمكن إحضار أفراد األسرة إلى أستراليا
ال يمكن زيارة الوطن والعودة إلى أستراليا.
يحتاج السفر إلى بالد أخرى والعودة إلى أستراليا إلى إذن كتابي من الوزير تحصل عليه قبل المغادرة
يمكن التقدم للحصول على تأشيرات أخرى (مسار )SHEV

ماذا يحدث في نهاية فترة سريان تأشيرة SHEV؟
يمكن للحاصلين على تأشيرة  SHEVمعاودة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة  SHEVالحقة قبل انتهاء التأشيرة الحالية (االستمارة
 .)1505إذا أثبتوا بأنهم ال يزالون مستحقين للحماية يمكنهم الحصول على تأشيرة  TPVأو  SHEVثانية .راجع نشرة الحقائق من
RAILS
سترسل وزارة الداخلية رسالة تذكير بواسطة البريد اإللكتروني أو الهاتف الخاص بحامل التأشيرة وذلك قبل  3أشهر من انتهاء
صالحية التأشيرة .يجب على حامل التأشيرة إبالغ وزارة الداخلية إذا تغيرت تفاصيل االتصال الخاصة به أو لم يتلقى التذكير.
إذا تم تقديم طلب الحق قبل انتهاء صالحية  SHEVالحالية فستستمر التأشيرة الحالية سارية المفعول حتى يتم اتخاذ القرار .كما
ستستمر جميع المميزات وحقوق العمل/الدراسة ولكن يجب تقديم استمارات جديدة إلى ( Medicareنموذج  )MS 004وربما
 Centrelinkقبل انتهاء صالحية التأشيرة الحالية.
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يمكن لبعض حاملي تأشيرة  SHEVالتقدم بطلب للحصول على تأشيرات العمل أو الطالب أو العائلة (بدالً من تأشيرة  TPVأو SHEV
أخرى) إذا كانوا مستوفين لشروط العمل  /الدراسة الخاصة بتأشيرات "مسار ( "SHEVانظر أدناه)

مسار تأشيرة مشروع المالذ المأمون ( )SHEVإلى الحصول على تأشيرات أخرى
إذا كنت حاصال على تأشيرة  SHEVوأتممت أنت أو أحد أفراد أسرتك المدرجين على طلب التأشيرة فترة  3.5سنوات من العمل أو
الدراسة في منطقة إقليمية ،فقد يسمح لك بالتقدم بطلب الحصول على بعض تأشيرات العمل أو الدراسة أو األسرة.

منحت تأشيرة مشروع المالذ
المأمون ()SHEV

تعمل أو تدرس في منطقة
إقليمية مخصصة لتأشيرات
 SHEVلفترة  3.5سنوات

يحق لك التقدم للحصول على
تأشيرات مسار SHEV

خالل فترة السنوات الثالثة والنصف تلك يجب أن تكون أنت أو أحد أفراد أسرتك:



عامال في منطقة إقليمية محددة لتأشيرات ( SHEVبالدوام الكامل أو الجزئي أو مؤقت أو عرضي أو موسمي) ولم تحصل
على اإلعانة الخاصة من سنترلينك؛ أو
ملتحقا وتحضر شخصيا دراسة بالدوام الكامل في أقاليم أستراليا؛ أو
تمزج بين العمل والدراسة كما هو مذكور أعاله.

عليك االحتفاظ بسجل عملك ودراستك على االستمارة  1465من وزارة الداخلية.
عليك االحتفاظ بسجل عملك ودراستك على االستمارة  1465من وزارة الداخلية.

المنطقة اإلقليمية
يجب عليك إما أن تسكن في منطقة لها رمز بريدي إقليمي أو أن ترتحل إليها للعمل أو الدراسة .توجد الرموز البريدية للمناطق
اإلقليمية على موقع وزارة الداخلية .تحقق منها دائما ألنها قد تتغير.

من يحق له التقدم بطلب الحصول على "تأشيرة مسار"؟
واحد فقط من أعضاء األسرة ممن يسمح بتضمينه في طلب تأشيرة المسار الجديدة يجب أن يستوفي شروط العمل/الدراسة .أي أنه
يجب على فرد واحد على األقل من أفراد العائلة والذي تم تضمينه في أول طلب للحصول على تأشيرة  SHEVويستوفي شروط
العمل/الدراسة  ،أن يتقدم بطلب الحصول على "تأشيرة مسار" أو أن يكون مسموحا بإدراجه كعضو في العائلة المتقدمة بالطلب.

متى يمكن التقدم بطلب الحصول على "تأشيرة مسار"؟
يمكنك التقدم بالطلب للحصول على إحدى التأشيرات األخرى بمجرد انتهاء فترة السنوات الثالثة والنصف .يمكنك تجميع فترة 3.5
سنوات عمل أو دراسة على أكثر من تأشيرة  SHEVواحدة .فعلى سبيل المثال ،قد تعمل لفترة عامين فقط أو تأشيرة مشروع المالذ
المأمون ( )SHEVاألولى ثم تدرس لفترة عام ونصف على تأشيرة مشروع المالذ المأمون ( )SHEVالثانية ويصل مجموعهما إلى
 3.5عام.
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ماذا يحدث لو لم أكمل مسار تأشيرة مشروع المالذ المأمون ()SHEV؟
إذا لم تكمل مسار السنوات الثالثة والنصف من العمل/الدراسة خالل خمسة سنوات فقد تمنحك وزارة الهجرة إذنا بالتقدم بطلب
الحصول على تأشيرة  SHEVأخرى إذا بينت مجهودا جديا الستيفاء مسار العمل/الدراسة .ولكن إذا لم تحاول العمل أو الدراسة في
منطقة إقليمية فقد ال يسمح لك سوى بالتقدم للحصول على تأشيرة الحماية المؤقتة (.)TPV
إذا تم منحك تأشيرة مشروع المالذ المأمون ( )SHEVوال تنتقل للعيش في منطقة إقليمية ال يمكن إلغاء تأشيرتك.

ما هي فرصي لنيل تأشيرة مسار؟
تأشيرات المسار مذكورة أدناه .وهي كلها صعبة المنال وتكلفة التقدم لنيلها بالغة .إذا تقدمت بطلب الحصول على إحدى تأشيرات
األسرة أو الدراسة أو العمل بعد مرور  3.5سنوات فال يعني ذلك بأنك ستحصل عليها .تتطلب العديد من التأشيرات إجادة اللغة
اإلنجليزية على مستوى عال ومؤهالت عمل
يتعين عليك الحصول على النصح من وكيل هجرة أو محام متخصص في هذه التأشيرات ألن لها العديد من القوانين .وتقوم الحكومة
أحيانا بتغيير قوانين تلك التأشيرات مما قد يصعب أو يسهل على حملة تأشيرة مشروع المالذ المأمون ( )SHEVالحصول على اإلقامة
الدائمة.
لدى وزارة الداخلية معلومات أيضا على موقعها عن تأشيرات األسرة والدراسة والعمل.

تأشيرات المسار
تأشيرات المهرة
( 189ماهر  -مستقل)
( 190ماهر  -مرشح)
( 476ماهر  -خريج معترف به)
( 489ماهر  -إقليمي (مؤقتة))
( 858موهبة متميزة)

تأشيرات عائلية
( 143الوالد المساهم)
( 445طفل معال)
( 801شريك)
( 802طفل)
( 804الوالد المسن)
( 820شريك)
( 835قريب متبقي)
( 836مقدم الرعاية)
( 837قريب يتيم)
( 838قريب مسن معال)
( 858موهبة متميزة)
( 864والد مساهم مسن)
( 884والد مساهم مسن (مؤقتة))

تأشيرات برعاية صاحب العمل
( 186خطة ترشيح أصحاب العمل)
( 187خطة الهجرة برعاية إقليم)
( 482نقص المهارات المؤقت)
تأشيرات العمل التجاري
( 132موهبة تجارية)
( 188االبتكار واالستثمار في العمل
التجاري (مؤقتة))
( 405تقاعد المستثمر)

تأشيرات الدراسة
( 402التدريب والبحث)
( 500طالب)
( 590وصي على طالب).
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هل يمكنني أن أحول من تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVإلى تأشيرة مشروع المالذ
المأمون ()SHEV؟
إذا كنت حاصال على تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVوترغب في التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مشروع المالذ المأمون (،)SHEV
يجب عليك إكمال استمارة الطلب " 1505طلب الحصول على تأشيرة حماية مؤقتة أو تأشيرة مشروع المالذ المأمون الحقة".
سيستمر سريان تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVالخاصة بك إلى حين تقوم الوزارة بإعادة تقييم ادعاءك اللجوء.
إذا تقدمت فعال للحصول على تأشيرة الحماية المؤقتة ( )TPVولم يتم البت في طلبك ،يمكنك أن تحول الطلب إلى تأشيرة مشروع
المالذ المأمون ( .)SHEVستحتاج إلى إرسال خطاب إلى وزارة الداخلية لسحب طلب الحصول على تأشيرة  TPVوترفق به االستمارة
رقم  790لتأشيرة  SHEVومعها نفس المعلومات المتعلقة بأسباب كونك الجئ باإلضافة إلى أي معلومات جديدة .احصل على
النصيحة أوال من أحد وكالء الهجرة أو المحامين.
في حال حصولك على تأشيرة  SHEVال تبدأ فترة  3.5سنوات لمسار  SHEVإال عند منحك تلك التأشيرة.

صحيفة الحقائق هذه عبارة عن معلومات قانونية وليست مشورة قانونية.
راجع وكيل هجرة مسجل أو محامي للحصول على مشورة محددة.
تم التحديث في يوليو/تموز .2018
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