
 

 
 

  
 

 معلومات   صفحه
 

(کمک 
ی
 )قانوت

 
   مصاحبه میشوند 2021جون   30که تا   – ”Fast Track“  برای درخواست کنندگان حقوق

 

 Temporary Protection)موقت    حفاظت  م  ه ز ی و برای  بار    ی   اول  یكه برا  یافراد  ی را برا  معلومات کلیدی،  معلومات    صفحه  نیا

Visa (TPV))  ا ویزه طرح پناهندگان امنی  (Safe Haven Enterprise Visa (SHEV)    عی    س   ات  یارز   پروسهتحت  (Fast Track)  

 كند. ی م انیب ست را مصاحبه نشده ا شان با انها درخواست   باره هنوز در  اما تا  اند  درخواست داده دولت فدرایل
 

مصاحبه خواهد   2021  جون  30تا    قرار دارد   تیوضع   نی در ا   کسیکه   که هر   کرده استخاطر نشان  (  the Department)  ه وزارت امور داخل

  ی کمک فور   برایشان الزم است که در جستجوی  قرار دارد  تیوضع نیا که در یهر کس شد. 
 
 د. نباش حقوق

 

کت در مصاحبه دعوت م یبرا چه کیس  شود؟یشر

  ، احتمال را نداشته اید با وزارت    حفاظت  م   ه ز یمصاحبه و   و   د یا  درخواست داده   SHEV  ا ی  TPV  یبرا  2017و    2015  یسالها  ی   ب  شما   اگر 

ود که  کت در   یبرا  2021 جون  30قبل از  می  وقت و مکان مصاحبه برای شما   اتیجزئوزارت از  شد.    د یمصاحبه دعوت خواه  ک یسر

 نامه ارسال خواهند کرد.  
 

 ست؟یچ  حفاظت  م ه ز یو برای مصاحبه 
تا بتوان   یفرصت مهم برا   کی مصاحبه  این   اگر مجبور ساخته شوید که به کشور خویش    که  د یده   حیوضکارمند وزارت ت  کی  یبرا   د یشماست 

سید که به شما اسیب خواهد رسید، و   چرابرگردید،    معلومهرگونه میی 
ی
 . فراهم کنید را  خود  قضیهاز  تی حما  یبرا  ات اضاق

 

کت کردن شما   مصاحبه کیدر  خود را  (case)که قضیه   باشد   شما برای فرصت  یگانه شاید اینمهم است.  ار یمصاحبه بس  نیدر ا سر

 توضیح دهید. 
 

 حاال شما چه کاری را باید انجام دهید؟

 : شما  است که این الزم، ستمصاحبه نشده ا   TPV / SHEVهم با شما در باره درخواست اگر هنوز  

ی سازید   .1 . د ی نک  افتیمصاحبه خود را در به    نامه  دعوت   اطمینان حاصل شود کهتا    شما را دارد  فعل تماس  مشخصات  که وزارت  خود را مطمئ 

 کار به شما کمک کنند.   ن یتوانند در ا یما م   یسازمان ها 

 به زود ترین فرصت برای   .2
 

 دریافت کنید  مصاحبه خود   یبرا   آمادگ
 
 با  کمک حقوق    ی. برا کمک حقوق

ً
 ر یما که در ز   ی از سازمانها   ک ی، لطفا

 . د یما ارسال کن  یبرا   را  د یداشته باشتان   TPV / SHEVرا که ممکن است در رابطه با درخواست   یو اسناد  گرفتهشده تماس   ستل

شواهد در مورد    م یتوان یمما    ،  کردن با شما در باره قضیه تان  . پس از صحبت دیکن   یخود را جمع آور   قضیه  در مورد   تازهو شواهد    معلومات  .3

 . میدهببه شما مشوره   د یقرار ده وزارت ار یر اختنید و دک  ی جمع آور   د یکه با   مدارگ  و 

   یبرا
 
 با  مجاتی  کمک حقوق

ً
 د ی ی  تماس بگ ینر یز   یاز سازمانها یکی لطفا

 

Refugee Legal   :یا ایمیل   0101 9413 03شماره تلیفونclinic@refugeelegal.org.au  شام در روز    5صبح تا  9از ساعت
الیای جنوت  های هفته )برای مردم در 

 ( ویکتوریا و اسی 

ASRC    :یا ایمیلشام در روز های هفته    5صبح تا   9از ساعت   324 035 0422شماره تلیفون legal@asrc.org.au   در عنوان ان
الیای جنوت  )برای مردم در   "Fast Track Interview"بنویسید

 ( ویکتوریا و اسی 

RACS    :بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه یا    4بعد از ظهر تا   2بعد از ظهر و   1صبح تا   10از ساعت   7227 8355 (02)شماره تلیفون
یتوری و   نیوساوت ویلز )برای مردم در   admin@racs.org.au ایمیل  ( نوردین تی 

CIRCLE GREEN    :یا ایمیل 3648 6148 (08)شماره تلیفون  migration@circlegreen.org.au  بعد از   2هم به دفی  هر سه شنبه از  یا
یف بیاورید )برای مردم در   Riverview Church 1 Thorogood Road, Burswoodبعد از ظهر به ادرس   5ظهر تا   الیای غرت  تشر

    (اسی 
RLS TAS  :یا ایمیل  9473 6169 (03)خدمات حقوق  برای پناهندگان در تازمانیا، تلیفون info@trls.org.au  شام در   5صبح تا  9از ساعت

 ( در تازمانیا روز های هفته )برای مردم 
RAILS  :ه تا جمعه یا ایمیل )ترجیح داده میشود(  شام دوشنب 5صبح تا   9از ساعت  9300 3846 (07)شماره تلیفون

paralegal2@rails.org.au   لند)برای مردم در  ( کویی  
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