သတင််းအချက်အလက် စာစစာင်
‘အမြန် လြ််းစ ကာင််း’ စလ ာက်ထာ်းသူ ြျာ်းအတွ က် ဥပစေ အကူ အညီ - ၂၀၂၁ ခုနှ စ် ဇွ န်လ ၃၀
ရက်စနေ့ စနာက်ဆု ်းထာ်း၍ လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းရန်မြစ်သည်
ဤသတင််းအချက်အလက်စာစစာင်တွင် ဗဟု အစု ်းရ၏ အမြန်လြ််းစ ကာင််း စစစ်စရ်း မြစ်စဥ်အရ ြြတု ေ့၏ ပထြအကကြ်
ယာယီ အကာအကွ ယ်စပ်းြှု ဗီ ဇာ (Temporary Protection visa (TPV)) သု ေ့ြဟု တ် လု ခခရာနယ်စမြ လု ပ်ငန််း ဗီ ဇာ (Safe Haven
Enterprise

Visa

(SHEV))

စလ ာက်ထာ်းခေ့ စသာ်လည််း

ြြတု ေ့၏

စလ ာက်လာနှ ငေ့ ်ပတ်သက်၍

လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််း

ြခရစသ်းစသာလူ ြျာ်းအတွ က် အဓက သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း ပါရှသည်။
ဤအစမခအစနရှလူ တု င််းကု ၂၀၂၁ ခုနှ စ် ဇွ န်လ ၃၀ ရက်စနေ့ စနာက်ဆု ်းထာ်း၍ လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််း လု ပ်ြည်မြစ်စ ကာင််း
မပည်ထစရ်းဝန်ကကီ ်းဌာန (Department of Home Affairs (the Department)) က ရည်ညန််းထာ်းပါသည်။ ဤအစမခအစနရှ
ြည်သူြဆု ဥပစေ အကူ အညီ ကု ရှာစြွ ရန် ြမြစ်ြစန လု အပ်ပါသည်။
လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််းကု တက်စရာက်ရန် ြည်သူအ
ေ့ ာ်း ြတ် ကာ်းြည်နည််း။
အကယ်၍ သင်သည် TPV သု ေ့ြဟု တ် SHEV ဗီ ဇာကု ၂၀၁၅ ခုနှ စ် နှ ငေ့ ် ၂၀၁၇ ခုနှ စ်အ ကာ်း စလ ာက်ထာ်းခေ့ ပပီ ်း ဌာနနှ ငေ့ ်
အကာကွ ယ်စပ်းြှု ဗီ ဇာ လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််းကု ြတက်စရာက်ရစသ်းလ င် သင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှ စ် ဇွ န်လ ၃၀ ရက်စနေ့ ြတု င်ြီ
တက်စရာက်ရန် ြတ် ကာ်းခရနု င်ြွယ်ရှသည်။ ဌာနသည် လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းြညေ့် အချန်နှငေ့ ်စနရာ အစသ်းစတ်အချက်ြျာ်း စပ်းအပ်ရန်
သငေ့ ်ထ စာစရ်းပါလြေ့်ြည်။
အကာအကွ ယ်စပ်းြှု ဗီ ဇာ လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််းဆု သည်ြှာ အဘယ်နည််း။
လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််းသည် အကယ်၍ သငေ့ ်အာ်း သငေ့ ်ြခင်နု င်ငသု ေ့ အတင််းအကျပ် မပန်ပု ေ့ပါက သငေ့ ်အစနမြငေ့ ် ထခု က်ခရလြေ့်ြည်ကု
သင် အဘယ်စ ကာငေ့် စ ကာက်ရွ ေ့စနစ ကာင််းကု
စထာက်ခြညေ့်

ထပ်ဆငေ့်

ဌာန အရာရှတစ်ဦ်းထ သင် ရှင််းမပရန်အတွ က်အမပင် သငေ့် အြှု ကစစ ကု

သတင််းအချက်အလက်

တစ်စု တစ်ရာ

တင်မပရန်

အတွ က်

အစရ်းပါစသာ

အခွ ငေ့်အလြ််းတစ်ရပ်မြစ်ပါသည်။
သင် ဤလူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းပွ ကု တက်စရာက်ရန် အလွ န် အစရ်းကကီ ်းပါသည်။ ၎င််းသည် သငေ့ ် အြှု ကစစ ကု လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းပွ ၌ ရှင််းမပရန်
သင်၏ တစ်ခုတည််းစသာ အခွ ငေ့်အလြ််း မြစ်နု င်ြွယ်ရာရှသည်။
သင် ယခု ဘာလု ပ်သငေ့်သနည််း။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ ပထြအကကြ် TPV/SHEV စလ ာက်လာနှ ငေ့ ်ပတ်သက်၍ လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းမခင််း ြခရစသ်းပါက သင်
ြမြစ်ြစန လု ပ်ရန်ြှာ -

1. သငေ့ ် လူ စတွ ေ့စြ်းမြန််းပွ အတွ က် သင် ြတ်စာလက်ခရရှစစရန် သငေ့်လက်ရှ ဆက်သွယ်ရြညေ့် အစသ်းစတ်အချက်ြျာ်း ဌာနတွ င်
ရှစနစ ကာင််း စသချာစအာင်လုပ်ပါ။ ဤသု ေ့လုပ်ရန်အတွ က် ကျွန်ုပ်တု ေ့၏ အြွ ေ့အစည််းြျာ်းသည် သငေ့ ်အာ်း ကူ ညီ စပ်းနု င်သည်။

2. သငေ့ ်လူစတွ ေ့စြ်းမြန််းပွ အတွ က် ကကတင်မပင်ဆင်ထာ်းရန် အမြန်ဆု ်း ဥပစေ အကူ အညီ ကု ရယူ ပါ။ ဥပစေ အကူ အညီ အတွက်
စအာက်ပါ ကျွန်ုပ်တု ေ့၏ အြွ ေ့အစည််းြျာ်းအနက် တစ်ခုခုကု စကျ်းဇူ ်းခပ၍ ဆက်သွယ်ပပီ ်း သင်၏ TPV/SHEV စလ ာက်လာနှ ငေ့ ်

စပ်လျဥ််းသညေ့် သငေ့ ်တွင် ရှနု င်စသာ ြည်သညေ့် စာရွက်စာတြ််းကု ြဆု ကျွန်ုပ်တု ေ့ထ ပု ေ့စပ်းပါ။

3. သငေ့် အြှု ကစစ နှငေ့်ပတ်သက်၍ စနာက်ဆု ်းစပေါ် သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းနှ ငေ့် သက်စသအစထာက်အထာ်းကု စုစဆာင််းပါ။
သငေ့ ်အြှု ကစစ နှငေ့ ်ပတ်သက်၍

သင်နှငေ့ ်စကာ်းစမပာပပီ ်းစနာက်

သင်

စု စဆာင််းသငေ့ ်ပပီ ်း

ဌာနသု ေ့

တင်မပသငေ့ ်သညေ့်

သက်စသအစထာက်အထာ်း အြျ ်းအစာ်းြျာ်းကု သငေ့ ်အာ်း ကျွန်ုပ်တု ေ့ အ ကခပနု င်သည်။

အခြေ့ ဥပစေ အကူ အညီ အတွ က် စအာက်ပါ အြွ ေ့အစည််းြျာ်းအနက် တစ်ခုခုကု စကျ်းဇူ ်းခပ၍ ဆက်သွယ်ပါ
Refugee Legal ြုန််း- 03 9413 0101 (သု ေ့) အီ ်းစြ်းလ် clinic@refugeelegal.org.au တနလလ ာြှ စသာ ကာ နနက် ၉
နာရီ ြှ ညစန ၅ နာရီ ( Victoria နှ ငေ့ ် South Australia ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)
ASRC ြုန််း- 0422035324 တနလလ ာြှ စသာ ကာ နနက် ၉ နာရီ ြှ ညစန ၅ နာရီ (သု ေ့) အီ ်းစြ်းလ် legal@asrc.org.au နှ ငေ့ ်
"Fast Track Interview" ဟု အီ ်းစြ်းလ်စခါင််းစည််းတွ င် စြာ်မပစပ်းရန်မြစ်သည်။ (Victoria နှ ငေ့ ် South Australia
ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)
RACS ြုန််း- (02) 8355 7227 တနလလ ာြှ စသာ ကာ နနက် ၁၀ နာရီ – စနေ့ခင််း ၁ နာရီ ၊ စနေ့ခင််း ၂ နာရီ - ညစန ၄ နာရီ
(သု ေ့) admin@racs.org.au (New South Wales နှ ငေ့ ် Northern Territory ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)
CIRCLE GREEN ြုန််း- 08 6148 3648, အီ ်းစြ်းလ် migration@circlegreen.org.au (သု ေ့) ကု ယ်တု င်လာစရာက်ရန် –
Asylum Seeker Hub အင်္လ ါစနေ့တု င််း စနေ့ခင််း ၂ နာရီ – ညစန ၅ နာရီ ၊ Riverview Church 1 Thorogood Road, Burswood
(Western Australia ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)
RLS TAS Tasmanian Refugee Legal Service ြုန််း- 03 6169 9473 (သု ေ့) အီ ်းစြ်းလ် info@trls.org.au နနက် ၉ နာရီ ြှ
ညစန ၅ နာရီ ၊ တနလလ ာြှ စသာ ကာ ြွ ငေ့်သည် (Tasmania ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)
RAILS ြုန််း- (07) 3846 9300 နနက် ၉ နာရီ ြှ ညစန ၅ နာရီ အထ၊ တနလလ ာြှ စသာ ကာ (သု ေ့) (ပု ေ့စစလု သညေ့်)
အီ ်းစြ်းလ် paralegal2@rails.org.au (Queensland ရှလူ ြျာ်းအတွ က်)

