
  عبر أو   03  9413  0101هاتف   (Refugee Legal)  ة لالجئي   قانونيمركز الشؤون ال
ون  يد اإللكبر    clinic@refugeelegal.org.au  البر

  خالل مساًء    5صباًحا إىل  9من  
اليا والية  أيام األسبوع )لألشخاص ف   ( الجنوبية فيكتوريا وأسبر

ي اللجوءالخاصة بموارد المركز  يد  عبر الأيام األسبوع أو خالل مساًء  5صباًحا حتر  9من الساعة  0422035324 هاتف (ASRC)  طالب  بر
  إىلاإل

ون    إطار وقم بتضمي   "مقابلة   legal@asrc.org.auلكبر
   ف 

  الموضوع. )لألشخاص خانة المسار الرسي    ع" ف 
والية فيكتوريا  ف 

اليا الجنوبية  ( وأسبر

 من    2ومن  ظهًرا  1صباًحا إىل   10ثني   إىل الجمعة، من  من اإل ( 02)  8355  7227هاتف   (RACS)  لالجئي   خدمة تقديم المشورة واإلحاالت  
يد  عبر المساًء أو   4ظهر إىل عد الب   إىلاإلبر

ون     )  admin@racs.org.au لكبر
 ( نيو ساوث ويلز واإلقليم الشماىل  لألشخاص ف 

اء     3648 6148 08هاتف   (CIRCLE GREEN)الدائرة الخض 
ون  يد اإللكبر   أي وقت  migration@circlegreen.org.au ، البر

  –أو الحضور ف 
،   Riverview Church 1 Thorogood Roadعىل العنوانمساًء   5إىل ن بعد الظهر م  2الساعة   كل ثالثاء منإىل المركز الخاص بطالتر  اللجوء  

Burswood   
ا )لألشخاص ف   ( ليا الغربيةأسبر

ي تاسمانيامعنية لخدمة القانونية الا 
 
  عبر أو   9473 6169 03  هاتف  )RLS TAS( بالالجئي   ف

ون  يد اإللكبر   info@trls.org.au البر
    5صباًحا إىل  9من تاحة  م

 (تسمانيا مساًء، طوال أيام األسبوع )لألشخاص ف 

ثني   إىل اإل من مساًء  5:00صباًحا إىل   9:00من  ( 07)  3846  9300 هاتف (RAILS)  الهجرةشؤون الجئي   و الخاصة بالالخدمة القانونية 
  )عبر الجمعة أو 

ون  يد اإللكبر     paralegal2@rails.org.au (ةالمفضلالطريقة البر
الند)لألشخاص ف   (كويب  

 

 
 

  
 

 ورقة المعلومات 
 

ي إطار المساعدة القانونية لمقدمي الطلبات 
 
 2021يونيو حزيران/  30مقابلتهم بحلول  ستتم  الذين  –"المسار الرسي    ع" ف

 

المعلومات هذه  عرض  ت األساسية  بإيجاز  ورقة  باالمعلومات  الذين قدموا  الخاصة  تأشب    اتطلبال ألشخاص  تهم للحصول عىل 

قة ب
ّ
ة المالذ اآلمن  (TPV) مؤقتةال حماية  الاألوىل المتعل   إطار  (SHEV) الصادرة عن مؤسسة  أو تأشب 

رسيعة تقييم  ال  اتعملي  ف 

  تجري  ها ا
 .مقابلتهم بعد بشأن طلباتهم لم تتم  لذين  للحكومة الفيدرالية المسار التر

 

 . 2021يونيو  حزيران/  30بحلول من يندرج وضعه تحت هذا اإلطار مقابلة كل  إىل أنه ستتم   )الوزارة(أشارت وزارة الشؤون الداخلية 

ي هذه السىع أن يهمية بمكان ومن األ
 
 .المساعدة القانونية العاجلةظروف للحصول عىل أي شخص ف

 

 دىع لحضور مقابلة؟ من سي  

تك بخصوص  مقابلقم الوزارة بعد ب ت  لم و  2017و    2015عام   بي     SHEV أو TPV إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عىل 

الحماية ة  بكاالخ  تأشب  تتم  صة  أن  المحتمل  فمن  لحضور    ،  الدعوتك  قبل  هذه  اسلك سبر .  2021يونيو  حزيران/   30مقابلة 

ويدك بالوزارة    وقت ومكان مقابلتك. حول تفاصيل اللبر 

 

ة الحماية؟ الخاصة ب مقابلة المقصود بال ما   تأشي 

هه   ابلة  المق ل افرصة  ح  لترسر لك  الوزاري  مة  وطنك،    سببلموظف  إىل  العودة  عىل  ت  جبر
ُ
أ إذا  لألذى  التعرض  من  خوفك 

 .ولتقديم أي معلومات إضافية لدعم قضيتك 
 

ا أن تحض  هذه المقابلة. 
ً
ح  الوحيدة تكون فرصتك ها سأن فعىل المرجح من المهم جد   مقابلةقضيتك لرسر

 .ف 
 

 االن؟ هعليك فعلالذي يتعي     ما 

ة الحمايةتقدمت   لبطأول إذا لم تتم مقابلتك بعد بشأن  ة المالذ اآلمن (TPV) مؤقتةال  به للحصول عىل تأشب  الصادرة   أو تأشب 

وري أن فمن، عن مؤسسة  :الض 

من  تت .1 عىل  أكد  الوزارة  لتفاصيل  الحصول  لل  بك التصال  الحالية  استالمك  الدعوة  ضمان  مقابلتك.  بخصوص  خطاب 

 .يمكن لمنظماتنا مساعدتك عىل القيام بذلك

  أ  الحصول عىل المساعدة القانونية .2
للمقابلة. للحصول عىل المساعدة القانونية،  ستعداد  اال بخصوص  وقت ممكن رسع  ف 

ك للحصول عىل  مستندات قد تكون لديك فيما يتعلق بطلب  أي  تزويدنا بمنظمات المدرجة أدناه و اليرجر االتصال بإحدى  

ة   .  TPV / SHEVتأشب 

، يمكننا تقديم النصح لك حول أنواع  قضيتك. بعد التحدث معك حول المعلومات واألدلة حول قضيتك حدث أجمع  .3

  يجب عليك جمعها وتقديمها لل 
 .وزارةاألدلة التر

 للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية أدناه المدرجة يرج  االتصال بإحدى المنظمات 
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