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درﺧواﺳت دادن ﺑرای وﯾزای داﯾم
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APPLYING FOR PERMANENT VISAS

ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﮭت درﺧواﺳت وﯾزای داﺋم ﺑرای اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از
ﺗﺳﻠط طﺎﻟﺑﺎن در اﮔﺳت  2021ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ آورده ﺷده اﻧد.
اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت از طرف  ،RAILSﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﻣﮭﺎﺟرت اﺳت ،و ﻓﻘط ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ،ﻧﮫ ﻣﺷوره ﻗﺎﻧوﻧﯽ .ﺑرای
ﻣﺷوره ﺧﺎص در ﻣورد ﭘروﻧده ﺧﺎص ﺧود ﺑﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﮭﺎﺟرت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
وﯾزای ﺗﺧﻠﯾﮫ  449ﺑرای ﭼﻧد ﻣدت اﺳت؟
ﺑﯾﺷﺗر اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺳﻠط طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،وﯾزای ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣوﻗت  3ﻣﺎھﮫ  449درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .اﯾن وﯾزا
ﺗوﺳط وزﯾر ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ  12ﻣﺎه ﺗﻣدﯾد ﺷد .اﯾن اﻣر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ طﯾف ﮐﺎﻣل ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ را در ﺣﯾن درﺧواﺳت ﺑرای وﯾزای داﺋم ﺗﺿﻣﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای وﯾزای داﯾم درﺧواﺳت ﺑدھم؟
اﮐﺛر اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﯾزای ﺗﺧﻠﯾﮫ  449دارﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای وﯾزای داﯾﻣﯽ درﺧواﺳت ﺑدھﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزﯾر »ﻣﺎﻧﻊ درﺧواﺳت دادن را
ﺑردارد«  -اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﻧﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای وﯾزای داﯾﻣﯽ درﺧواﺳت دھﯾد.
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺑﺎ ﮔروپ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای وﯾزی  449اﻧد ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻼﻋﯾﮫای ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣدود
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮥ رﺳﻣﯽ از وزﯾر ﮐﮫ " ﻣﺎﻧﻌﮫ را ﺑر ﻣﯽ دارد" درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
اﯾن اطﻼﻋﯾﮥ رﺳﻣﯽ از ﺳوی وزﯾر ﮐﮫ " ﻣﺎﻧﻌﮫ را ﺑر ﻣﯽ دارد" ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ،و  7روز ﮐﺎری ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزا
وﻗت ﻣﯽدھد ﺗﺎ درﺧواﺳت وﯾزای داﯾﻣﯽ ﺷﺎن را ﺑدھﻧد.
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ،ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای درﺧواﺳت دادن ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ااطﻼﻋﯾﮫ از وزارت داﺧﻠﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻋﺎﺟل ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﮔر درﮐوﺋﯾﻧزﻟﻧد ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از  ،RAILSﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﻣﮭﺎﺟرت ،ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎس در
زﯾرﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت.
ﻟطﻔﺎ ﻓﻘط ﭘس از درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎ  RAILSﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای وﯾزای داﺋﻣﯽ درﺧواﺳت ﺑدھم؟
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ طﯽ ﭼﻧد ﻣﺎه آﯾﻧده اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ را ﺑرای ﮔروپھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓراد در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
اطﻼﻋﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺟرﯾﺎن درﺧواﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟
وﻗﺗﯽ وزﯾر "ﻣﺎﻧﻌﮫ را ﺑرﻣﯽ دارد" ﺷﻣﺎ  7روز ﮐﺎری ﻓرﺻت دارﯾد ﺗﺎ ﺑرای وﯾزای داﯾﻣﯽ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد .ﭼون اﯾن ﯾﮏ درﺧواﺳت
وﯾزای ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ،در ﻓورم  842اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘس از آن ﮐوﺷش ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ درﺧواﺳت ،ﺑﺎ درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد زﻣﺎن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﮕﯾرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھوﯾت ﯾﺎ ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی وزارت از طرﯾق ﺗﻠﻔون ﯾﺎ ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﺋوﯾﯽ آﻧﻼﯾن ﺧواھد ﺑود.

اﮔر ﻗﺑﻼً ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای وﯾزای داﯾﻣﯽ درﺧواﺳت داده ﺑﺎﺷم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
ﺑﻌﺿﯽ از اﻓرادی ﮐﮫ دارای وﯾزاھﺎی  449ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ درﺧواﺳت
دﯾﮕری ﺑرای وﯾزای داﺋﻣﯽ اراﺋﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻣﻧﺗظر ﻧﺎﻣﮫ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺑرای "ﺑرداﺷﺗن
ﻣﺎﻧﻌﮫ " ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر اﯾن وﺿﻌﯾت ﺧﺎص ﺷﻣﺎﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻣﺷوره ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓوری در ﻣورد روﻧد ﺻﺣﯾﺢ وﯾزای داﺋم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﻗﺑل از اطﻼع دادن وزارت در ﻣورد "ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﻧﻌﮫ" ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﮭت دادن درﺧواﺳت ھﺎی ﺗﺎن ﺑرای وﯾزای داﯾم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم آﻣﺎدﮔﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ »ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ" را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن آﻣﺎده ﮐﻧﯾد  -ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎت ھوﯾت ،ﺧﺎﻧواده،
ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﮐﺎر و ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد را در ﻓورم  842ﺑﯾﺎﺑﯾد .اﯾن ﻓورم ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن دردﺳﺗرس اﺳت.
 Railsﯾﮏ ﺳﻧد آﻧﻼﯾن دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺿروری اﺳت http://www.rails.org.au/education/ -
 afghan-community-infoرا ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟ درﺧواﺳت ﺑرای FOI
داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ در ﻣورد ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎردارد ﻣﻔﯾد اﺳت .ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ از ﭘروﻧده ﺗﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ درﺧواﺳت "آزادی ﻣﻌﻠوﻣﺎت" ) (FOIدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
 RAILSدر اوﻟﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن درﺧواﺳت را ﺑدھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﻗﺑل از ﻣﻼﻗﺎت  Railsاﯾن ﮐﺎر را
ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﺷﺧص ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در ﻓورم  424Aدرﺧواﺳت ﺑدھﯾد .ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ از ﻓورم و
اﯾﻣﯾل ارﺳﺎﻟﯽ آن را ﻧﮕﮫ دارﯾد.
 Railsﯾﮏ ﺳﻧد آﻧﻼﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد درﺧواﺳت  FOIدارد http://www.rails.org.au/education/afghan- -
community-infoرا ﺑﺑﯾﻧﯾد.
در ﻣورد اﺛﺑﺎت ھوﯾت ﭼﮫ؟
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺑﺎﯾد از اﺳﻧﺎد ھوﯾت ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣدارک ھوﯾﺗﯽ را ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ
را ھﻣراه ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺗﺎن اراﺋﮫ دھﯾد.
اﮔر ﺗﻣﺎم ﻣدارک ھوﯾﺗﯽ ﺧود را ﻧدارﯾد ،دﻻﯾل اﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط وﮐﯾل ﺷﻣﺎ در درﺧواﺳت ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود .اﮔر ﻣدارک ھوﯾﺗﯽ ﻧدارﯾد،
ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺳواﺑق ﺷﻐﻠﯽ ،ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی آﻧﻼﯾن ،رزوﻣﮫ/ﺳواﺑق ﮐﺎری را ﮐﮫ ھوﯾت ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺟﻣﻊ
آوری ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾد درﺳت ﺑﺎﺷد
ﻣدارک ﻧﺎ درﺳت اراﺋﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
اﮔر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﺟﻌﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود ﭼﯾزھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮕوﯾﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔوش
ﻧدھﯾد .ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی وﮐﯾل ﺧود ﮔوش ﺑدھﯾد .اﮔر ﻣدارک ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت اراﺋﮫ ﺷود ،اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ وﯾزای ﺷﻣﺎ ﻟﻐو ﯾﺎ رد
ﺷود.

ﺗﺳت ﺷﺧﺻﯾت
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ھر درﺧواﺳت وﯾزای داﯾﻣﯽ " ﺗﺳت ﺷﺧﺻﯾت" اﺳت.
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت وﯾزای ﺷﺧص را رد ﯾﺎ ﻟﻐو ﮐﻧد ،اﮔر ﻓﮑرﮐﻧد ﮐﮫ آن ﺷﺧص در » ﺗﺳت ﺷﺧﺻﯾت« ﮐﺎﻣﯾﺎب ﻧﻣﯽ
ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد رﻓﺗﺎر ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ رﻓﺗﺎر ﻋﺎم اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧطر ﺑرای
ﻣردم اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ،ﺳرﻗت ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ھﺳﺗﻧد.
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و "ﺗﺳت ﺷﺧﺻﯾت"
ﺣﮑوﻣت ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ »ﺗﺳت ﺷﺧﺻﯾت« ﻣوﺿﻊ ﻗوی در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد.

در ﻗواﻧﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓﻘط ﺧﺷوﻧت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اﻗدام ﯾﺎ ﺗﮭدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺧﺎﻧواده ،اﻣوال و ﺣﺗﯽ
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و رﻓﺎه ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑﮫ ﺗرس ﺑﯾﻧدازد.
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮓ ھﺎ و در ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗوﺳط ﻣردان اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑر زﻧﺎن
ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﻗواﻧﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻗوی ﺗر ﺷده اﺳت و ھﻣﺳرھﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﻣورد رواﺑط ﺷﺎن ﺑر
اﺳﺎس اﺣﺗرام ﺑراﺑر و ﻋدم ﺧﺷوﻧت ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧد.
آﯾﺎ وﯾزا ﺑﮫ دﻟﯾل "ﺷﺧﺻﯾت" رد ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود؟
در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای رد ﮐردن وﯾزا ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﺧﺻﯾت ،ﺣﮑوﻣت ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،در ﻣوارد ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اﯾن ﻋواﻣل ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺟدی اﺳت ،و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﺧص
اذﯾت ﮐﻧﻧده ) ( abuserﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺷوﻧت را درک ﮐرده و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﮫ اذﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﺷوﻧت ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺧﺎﻧواده ﻣن در ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ؟
اﻓرادی ﮐﮫ وﯾزای  449ﺗﺧﻠﯾﮫ دارﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﯾزای اﻗﺎﻣت داﯾم درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧد و
ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و وﯾزای  449دارﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت داﺋم اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای درﺧواﺳت دادن ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
 RAILSﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد ﺑﺎ ھﻣﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای  449در ﮐوﯾﻧزﻟﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺷرف درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﻧﺎﻣﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﻣورد
"ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﻧﻌﮫ" ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد و وﻋدۀ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕذارد.
.
ﻟطﻔﺎ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ  RAILSﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .اﻣﺎ اﮔر در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮔروپھﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻓوراً ﺧودﺗﺎن ﺑﺎ  RAILSﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
▪

ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ از ) DHAوزارت اﻣور داﺧﻠﮫ( درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وزﯾر »ﻣﺎﻧﻌﮫ را ﺑرﻣﯽ دارد« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھد ﺑرای وﯾزای داﯾﻣﯽ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد.

▪

ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص زﯾر  18ﺳﺎل ﺑﺎ وﯾزای  449در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑدون واﻟدﯾن ﺧود ھﺳﺗﯾد )ﺧردﺳﺎﻻن ﺑدون ھﻣراه(

▪

ﺷﻣﺎ دارﻧده وﯾزای  449ھﺳﺗﯾد و ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾد.

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ RAILS
ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎس  RAILSﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷدﮔﺎن اﻓﻐﺎن:
اﯾﻣﯾلmailto:afgsupport@rails.org.au :
ﺗﻠﻔون07 3846 9300 :
ﻣﻌﻠوﻣﺎتwww.rails.org.au/education/afghan-community-info :
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم :در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎس ﺗﺎن ،اطﻼع دھﯾد
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزا در ﻣورد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎس ﯾﺎ آدرس ﺷﺎن ،ﺑﮫ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ اطﻼع دھﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ
ﺻورت آﻧﻼﯾن در ﺻﻔﺣﮫ وب ﺳﺎﯾت »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ روز ﺷده« وزارت داﺧﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود:
http://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/afghanistan-update/sc449-afghan-evacueescontact-details-form
اﮔر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع ﻧدھﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﯾﮥ درﺧواﺳت وﯾزای داﯾم را درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎس ،ﺑﮫ ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﺗﺎن در) Multicultural Australiaاﺳﺗراﻟﯾﺎی ﭼﻧد
ﻓرھﻧﮕﯽ( اطﻼع ﺑدھﯾد.

ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗر؟
اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﯾﺎدداﺷت ﮐرده و در ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺎن ﺑﺎ  RAILSﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد.
ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن در ﺻورت ﻧﺎراﺣﺗﯽ
اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺗرس زا ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در دﺳﺗرس اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﺗﺎن در ) Multicultural Australiaاﺳﺗراﻟﯾﺎی ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ( ﺗﺎن
 QPASTTﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ 3391 6677
 Multicultural Connectﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ 1300 079 020
) Lifelineﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺣران در ھر زﻣﺎن( ﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ 13 11 14

“

