صفحه معلومات
ی
(قانوت) برای درخواست کنندگان ” – “Fast Trackکه تا  30جون  2021مصاحبه میشوند
کمک حقوق

این صفحه معلومات ،معلومات کلیدی را برای افرادی كه برای اولی بار برای ویزه محفاظت موقت (Temporary Protection
)) Visa (TPVیا ویزه طرح پناهندگان امن ) (Safe Haven Enterprise Visa (SHEVتحت پروسه ارزیات سی ع )(Fast Track
دولت فدرایل درخواست داده اند اما تا هنوز در باره درخواست شان با انها مصاحبه نشده است را بیان میكند.
وزارت امور داخله ( )the Departmentخاطر نشان کرده است که هر کسیکه در این وضعیت قرار دارد تا  30جون  2021مصاحبه خواهد
شد .هر کسیکه در این وضعیت قرار دارد برایشان الزم است که در جستجوی کمک فوری حقوق باشند.

چه کیس برای رشکت در مصاحبه دعوت میشود؟
اگر شما بی سالهای  2015و  2017برای  TPVیا  SHEVدرخواست داده اید و مصاحبه ویزه محفاظت با وزارت را نداشته اید ،احتمال
میود که قبل از  30جون  2021برای رسکت در یک مصاحبه دعوت خواهید شد .وزارت از جزئیات وقت و مکان مصاحبه برای شما
نامه ارسال خواهند کرد.
مصاحبه برای ویزه محفاظت چیست؟
این مصاحبه یک فرصت مهم برای شماست تا بتوانید برای یک کارمند وزارت توضیح دهید که اگر مجبور ساخته شوید که به کشور خویش
ی
اضاق برای حمایت از قضیه خود را فراهم کنید.
برگردید ،چرا مییسید که به شما اسیب خواهد رسید ،و هرگونه معلومات

رسکت کردن شما در این مصاحبه بسیار مهم است .شاید این یگانه فرصت برای شما باشد که قضیه ) (caseخود را در یک مصاحبه
توضیح دهید.
حاال شما چه کاری را باید انجام دهید؟
اگر هنوز هم با شما در باره درخواست  TPV / SHEVمصاحبه نشده است ،این الزم است که شما:
ی
مطمئ سازید که وزارت مشخصات تماس فعل شما را دارد تا اطمینان حاصل شود که دعوتنامه به مصاحبه خود را دریافت کنید.
 .1خود را
.2
.3

سازمان های ما میتوانند در این کار به شما کمک کنند.
ً
به زود ترین فرصت برای آمادگ برای مصاحبه خود کمک حقوق دریافت کنید .برای کمک حقوق ،لطفا با یک از سازمانهای ما که در زیر
لست شده تماس گرفته و اسنادی را که ممکن است در رابطه با درخواست  TPV / SHEVتان داشته باشید را برای ما ارسال کنید.
معلومات و شواهد تازه در مورد قضیه خود را جمع آوری کنید .پس از صحبت کردن با شما در باره قضیه تان ،ما میتوانیم در مورد شواهد
و مدارگ که باید جمع آوری کنید و در اختیار وزارت قرار دهید به شما مشوره بدهیم.
ً
ی
مجات لطفا با ییک از سازمانهای زیرین تماس بگیید
برای کمک حقوق

 Refugee Legalشماره تلیفون 03 9413 0101 :یا ایمیل  clinic@refugeelegal.org.auاز ساعت  9صبح تا  5شام در روز
های هفته (برای مردم در ویکتوریا و اسیالیای جنوت)
 ASRCشماره تلیفون 0422 035 324 :از ساعت  9صبح تا  5شام در روز های هفته یا ایمیل  legal@asrc.org.auدر عنوان ان
بنویسید "( "Fast Track Interviewبرای مردم در ویکتوریا و اسیالیای جنوت)
 RACSشماره تلیفون (02) 8355 7227 :از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر و  2بعد از ظهر تا  4بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه یا
ایمیل ( admin@racs.org.auبرای مردم در نیوساوت ویلز و نوردین تییتوری)
 CIRCLE GREENشماره تلیفون (08) 6148 3648 :یا ایمیل  migration@circlegreen.org.auیا هم به دفی هر سه شنبه از  2بعد از
ظهر تا  5بعد از ظهر به ادرس  Riverview Church 1 Thorogood Road, Burswoodر
تشیف بیاورید (برای مردم در اسیالیای غرت)
 RLS TASخدمات حقوق برای پناهندگان در تازمانیا ،تلیفون (03) 6169 9473 :یا ایمیل  info@trls.org.auاز ساعت  9صبح تا  5شام در
روز های هفته (برای مردم در تازمانیا)
 RAILSشماره تلیفون (07) 3846 9300 :از ساعت  9صبح تا  5شام دوشنبه تا جمعه یا ایمیل (ترجیح داده میشود)
( paralegal2@rails.org.auبرای مردم در کوییلند)

