
 

 
 

  
 

 معلوماتی پرچہ 
 

ویو  –  مدد 'فاسٹ ٹریک' درخواست گزاروں ےک لیے قانوتی    تک ہو گا 2021جون  30جن کا انٹر
 

لیے اہم معلومات پیش کرتا ہے جنہوں نے   وفاقی حکومت ےک فاسٹ ٹریک اسیسمنٹ ےک عمل ےک  یہ معلوماتی پرچہ ان لوگوں ےک 

ویزتحت   پروٹیکشن  عارضے  پہےل  پناہ     (TPV)ےاپنے  عارضے  ساتھ  ےک  مواقع  ےک  روزگار/تعلیم   Safe Haven)  ےویز  ےک یا 

Enterprise Visa, SHEV)   ۔ ویو نہیے ہوا ہے
 یک درخواست دی ہے لیکن ان یک درخواست ےک متعلق ابیھ ان کا انٹر

 

ز   ویو  ڈیپارٹمنٹ)ڈیپارٹمنٹ آف ہوم افیٹر تک    2021جون    30( نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورتحال میے موجود سب لوگوں کا انٹر

وری ہے کہ اس صورتحال میے موجود سب لوگ فوری طور پر قانوتی مدد طلب کریں۔نہایت یہ ہو گا۔   ضی

 

؟
ی

ویو دینی یک دعوت دی جائے یک  کن لوگوں کو انٹر

ویو  یک درخواست دی تیھ اور ڈیپارٹمنٹ   SHEVیا   TPVےک درمیان  2017اور  2015اگر آپ نے   ےک ساتھ آپ کا پروٹیکشن ویزا انٹر

ویو یک دعوت دنے جانے کا    2021جون    30ہوا ہے تو آپ کو    نہیے 
۔ ڈیپارٹمنٹ آپ کو تحریری طور پر آپ غالب  ےس پہےل انٹر امکان ہے

ویو ےک وقت اور مقام یک تفصیل   ت فراہم کرے گا۔ ےک انٹر

 

ویو ویزا پروٹیکشن  ؟ کیا انٹر  ہے

ویو آپ ےک لیے ڈیپارٹمنٹ ےک افرس کو یہ بتانے کا نہایت اہم موقع ہے کہ   اگر آپ کو اپنے وطن لوٹنے پر مجبور کیا گیا تو آپ کو  یہ انٹر
۔   مزید معلومات فراہم کرنی میے یک تائید اپنی کیس  اور یہ آپ ےک لیے ہے  کیوںنقصان پہنچانر جانے کا خوف    کا نہایت اہم موقع بیھ ہے

 

ویو ےک لیے حاضے ہوں۔    یہ بہت اہم ہے کہ آپ انٹر
 
ویو یک صورت میے اپنے کیس یک   ہو گا کہ آپ واحد موقع  آپ ےک لیے یہ   غالبا

انٹر
 یں۔وضاحت کر  

 

؟   اب آپ کو کیا کرنا چاہنے

ویو نہیے ہوا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ:  TPV/SHEVاگر آپ یک پہیل 
 درخواست ےک سلسےل میے اب تک آپ کا انٹر

ویو یک یہ یقینی بنائیے کہ ڈیپارٹمنٹ ےک پاس آپ یک حالیہ رابطہ تفصیالت ہیے ۔ 1 کا خط مل     دعوتتاکہ یہ یقینے ہو کہ آپ کو انٹر
۔ ہمارے ادارے اس کام ےک لیے آپ یک مدد کر سکیی    ۔ جانر  ہیے

ویو یک تیاری ےک لیے جلد از جلد 2 ۔ قانوتے مدد ےک لیے ہمارے مندرجہ ذیل اداروں میے ےس کیس ایک  قانوتی مدد حاصل کریں۔ اپنے انٹر
 خواست ےک سلسےل میے موجود ہوں۔ در  TPV/SHEVےس رابطہ کریں اور ہمیے وہ کاغذات بھیج دیں جو آپ ےک پاس اپنے   

۔ آپ ےک ساتھ آپ ےک کیس پر بات کرنے ےک بعد ہم مشورہ دے سکیی ہیے  تازہ معلومات اور ثبوت اکٹھے کریںاپنی کیس ےک متعلق ۔  3
 ۔ یر کہ آپ کو کن قسموں ےک ثبوت اکٹھے کرنے اور ڈیپارٹمنٹ کو فراہم کرنے چاہی  

 

 رابطہ کریں براہ مہرباتی مفت قانوتی مدد ےک لیے ہمارے مندرجہ ذیل اداروں میے ےس کیس ایک ےس 

  

Refugee Legal  یا پر فون کریں    0101 9413 03بجے   5بجے ےس شام  9پٹے تا جمعہ صبح clinic@refugeelegal.org.au    پر ای
یلیا  ) میل کریں   ( میے موجود لوگوں ےک لیے وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹر

ASRC   کریں یا   فونپر   0422035324 بجے   5بجے ےس شام   9جمعہ صبح پٹے تا legal@asrc.org.au    پر ای میل کریں اور سبجیکٹ الئن
یلیا ) ۔لکھیے    "Fast Track Interview"میے   ( میے موجود لوگوں ےک لیے وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹر

RACS   اور سہ پہر   1بجے ےس دوپہر   10پٹے تا جمعہ صبح ، پر فون کریں یا     7227 8355 (02)بجے  4بجے ےس   2بجے
 admin@racs.org.au ( ی  پر ای میل کریں یٹر  ( میے موجود لوگوں ےک لیے نیو ساؤتھ ویلز اور نادرن ٹٹے

CIRCLE GREEN   ای میل3648 6148 08فون ،  migration@circlegreen.org.au  بجے ےک درمیان    5بجے ےس   2سہ پہر    آپ ہر منگل کو  یا
Asylum Seeker Hub   جس کا پتہ ہے  سکیی ہیے میے آRiverview Church 1 Thorogood Road, Burswood   ( یلیا ن آسٹر  میے  ویسٹر

(  موجود   لوگوں ےک لیے
RLS TAS  ے ریفیوجے لیگل رسوس، فون   5بجے ےس شام  9صبح   پٹے تا جمعہ ، یہ ادارہinfo@trls.org.au یا ای میل   9473 6169 03تسمانیے

(  تسمانیہ بجے تک کھل ہوتا ہے )  میے موجود لوگوں ےک لیے
RAILS  پر فون کریں یا   9300 3846 (07)بجے  5بجے ےس شام  9پٹے تا جمعہ صبحparalegal2@rails.org.au  پر ای میل کریں )ای

( ) ے لینڈ میل ہمارا ترجییح طریقہ ہے (   کوئیٹے  میے موجود لوگوں ےک لیے
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