
 

 
 

  
 

 برگه اطالعاتی 

 

 مصاحبه می شوند 2021ژوئن  30تا   -  (Fast Track)کمک حقوقی برای متقاضیان پیگیری سریع  

 

یا ویزای برنامه پناهگاه امن   (TPV)این برگه اطالعاتی، اطالعات كلیدی را برای افرادی بیان می كند كه اولین بار برای ویزای حفاظت موقت  

(SHEV)  .خود تحت فرآیند ارزیابی پیگیری سریع دولت فدرال اقدام كرده اند و هنوز در مورد درخواست شان مصاحبه نشده اند 

 

الزم است که هر کسی در مصاحبه خواهد شد.  2021ژوئن   30( مشخص کرده است که با هر کسی در این وضعیت تا وزارتاخلی )وزارت امور د

 این وضعیت به دنبال  گرفتن کمک فوری حقوقی باشد. 

 

 از چه کسی برای شرکت در مصاحبه دعوت خواهد شد؟ 

، شما  نیافته ایداقدام کرده اید و در یک مصاحبه ویزای محافظتی با وزارت حضور  SHEVیا  TPVبرای یک  2017و  2015اگر در بین سالهای 

برای شرکت در یک مصاحبه دعوت خواهید شد. وزارت به شما در مورد جزئیات مربوط به زمان و مکان مصاحبه  2021ژوئن  30احتماالً قبل از 

 خواهد نوشت. 

 

 مصاحبه ویزای محافظتی چیست؟

می  چرا همی برای شما هست که بتوانید برای یک مامور وزارت توضیح دهید که اگر مجبور شوید به کشور خود برگردید این مصاحبه فرصت م

 هرگونه اطالعات اضافی برای حمایت از پرونده تان را ارائه دهید. ترسید  که آسیب ببینید و 

 

 در توضیح دادن وضعیت تان در یک  مصاحبه خواهد بود. شماصت فرتنها بسیار مهم است که شما در این مصاحبه حاضر شوید. احتماالً این 

 

 من االن چه کار باید بکنم؟ 

 تان مصاحبه نشده اید، ضروری است که شما: TPV / SHEVاگر شما هنوز در مورد اولین درخواست 

به مصاحبه خود را دریافت می کنید. سازمان تا مطمئن شوید که نامه دعوت  طمینان حاصل کنید که وزارت اطالعات تماس کنونی شما را داردا. 1

 های ما می توانند برای انجام این کار به شما کمک کنند.

. برای دریافت کمک حقوقی، لطفاً با یکی از سازمانهای ما که در زیر كمك حقوقی کسب کنیددرمورد آمادگی برای مصاحبه تان هرچه زودتر  . 2

 تان داشته باشید، برای ما ارسال کنید.  TPV / SHEVذکر شده اند، تماس بگیرید و مدارکی را که ممکن است در رابطه با درخواست 

صحبت با شما در مورد پرونده تان می توانیم در مورد انواع   ما پس از  اطالعات و شواهد به روز شده در مورد پرونده تان را جمع آوری کنید. .3

 شواهدی که باید جمع آوری کنید و در اختیار وزارت قرار دهید به شما مشاوره بدهیم. 

 

 لطفاً با یکی از سازمانهای زیر برای  دریافت کمک حقوقی رایگان تماس بگیرید 

Refugee Legal   :یا ایمیل  0394130101تلفنclinic@refugeelegal.org.au  عصر در روزهای هفته )برای   5صبح تا  9از

 ( ویکتوریا و استرالیای جنوبیافراد در 

ASRC    :بعد از ظهر روزهای هفته یا ایمیل  5صبح تا  9از  0422035324تلفنlegal@asrc.org.au سریع "مصاحبه پیگیری  و

 ( برای افراد در ویکتوریا و استرالیای جنوبی" را در عنوان موضوع قرار دهید. )

RACS    :بعد از ظهر یا ایمیل   4بعد از ظهر تا  2بعدازظهر،  1صبح تا  10دوشنبه تا جمعه،   7227 8355 (02)تلفن

admin@racs.org.au(برای افراد در نیو ساوت ولز و نورترن تریتوری ) 

CIRCLE GREEN  :ایمیل  3648 6148 08، تلفنmigration@circlegreen.org.au مرکز  -یا خدمات بدون وقت قبلی

 ,Riverview Church 1 Thorogood Roadبعد از ظهر واقع در  5بعد از ظهر تا  2پناهندگان هر سه شنبه از ساعت 

Burswood  (برای افراد در استرالیای غربی) 

RLS TAS   یا ایمیل  9473 6169 03حقوقی پناهندگان تاسمانیا تلفن:  خدماتinfo@trls.org.au  عصر،   5صبح تا  9از ساعت

 ( باز است تاسمانیادر روزهای هفته )برای افراد در 

RAILS   :بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه یا ایمیل )ترجیحا(  5صبح تا  9از   9300 3846 (07)تلفن paralegal2@rails.org.au 

 (در کوئینزلند)برای افراد 
 

 

mailto:clinic@refugeelegal.org.au
mailto:admin@racs.org.au
mailto:migration@circlegreen.org.au
mailto:info@trls.org.au
mailto:paralegal2@rails.org.au

