
افغان ھا در استرالیا با ویزای تخلیھ 449 
درخواست دادن برای ویزای دایم 
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APPLYING FOR PERMANENT VISAS  

سالم علیکم. این معلومات در مورد چگونگی دریافت کمک قانونی جھت درخواست ویزای دائم برای اتباع افغانستان است کھ پس از 
تسلط طالبان در اگست 2021 بھ استرالیا آورده شده اند. 

این معلومات از طرف RAILS، خدمات 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 449 برای چند مدت است؟ 

بیشتر اتباع افغانستان کھ پس از تسلط طالبان بھ استرالیا تخلیھ شده بودند، ویزای تخلیھ موقت 3 ماھھ 449 دریافت کردند. این ویزا 
توسط وزیر مھاجرت بھ 12 ماه 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 افغان ھایی کھ ویزای تخلیھ 449 دارند، نمی توانند برای ویزای دایمی درخواست بدھند تا زمانی کھ وزیر «مانع درخواست دادن را 
بردارد» - این بدان معناست کھ بعد از برداشتن مانعھ شما می توانید برای ویزای دایمی درخواست دھید. 

وزارت امور داخلھ با گروپ کسانی کھ دارای ویزی 449 اند با فرستادن اطالعیھ ای تماس می گیرد و بھ آنھا اطالع می دھد کھ حدود 
یک ماه پس از دریافت این نامھ، یک اطالعیۀ رسمی از وزیر کھ " مانعھ را بر می دارد" دریافت خواھید کرد. 

این اطالعیۀ رسمی از سوی وزیر کھ " مانعھ را بر می دارد"  بھ شما اجازه می دھد درخواست بدھید، و 7 روز کاری بھ دارندگان ویزا 
وقت می دھد تا درخواست ویزای دایمی شان را بدھند. 

بھ محض دریافت اولین اطالعیھ، باید کمک قانونی دریافت کنید. 

از کجا می توانم برای درخواست دادن کمک قانونی دریافت کنم؟ 

بھ محض دریافت اولین ااطالعیھ از وزارت داخلھ، باید بطور عاجل کمک قانونی دریافت کنید. 

اگر درکوئینزلند ھستید، می توانید از RAILS، خدمات قانونی پناھندگی و مھاجرت، کمک قانونی مجانی دریافت کنید. جزئیات تماس در 
زیرمشخص شده است. 

لطفا فقط پس از دریافت اولین اطالعیھ با RAILS تماس بگیرید. در بعضی موارد قبل از این کھ شما اطالعیھ دریافت کنید با شما تماس 
خواھد گرفت. 

چھ زمانی می توانم برای ویزای دائمی درخواست بدھم؟ 

وزارت امور داخلھ طی چند ماه آینده این اطالعیھ  ھا را برای گروپ ھای مختلف ارسال خواھد کرد، بنابراین افراد در زمان ھای مختلف 
اطالعیھ را دریافت خواھند کرد. 

جریان درخواست چگونھ خواھد بود؟ 

وقتی وزیر "مانعھ را برمی دارد" شما 7 روز کاری فرصت دارید تا برای ویزای دایمی درخواست بدھید. چون این یک درخواست 
ویزای بشردوستانھ است، در فورم 842 انجام می شود 

وزارت امور داخلھ می گوید 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 آنالین خواھد بود. 



اگر قبالً قبل از ورود بھ استرالیا برای ویزای دایمی درخواست داده باشم چھ می شود؟ 

بعضی از افرادی کھ دارای ویزاھای 449 ھستند، 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. 

حاال چھ کار میتوانم بکنم؟ معلومات حیاتی 

قبل از اطالع 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، 
تحصیالت، کار و محل زندگی شما می باشد. شما می توانید سواالت مربوط بھ این موارد را در فورم 842 بیابید. این فورم بھ صورت 

آنالین دردسترس است. 

http://www.rails.org.au/education/ - یک سند آنالین دارد کھ نشان می دھد کدام معلومات حیاتی ضروری است Rails
afghan-community-info را ببینید. 

 FOI حاال چھ کار میتوانم بکنم؟ درخواست برای

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" (FOI) دریافت کنید. 

RAILS در اولین مالقات بھ شما کمک می کند این درخواست را بدھید. با این حال، اگر می خواھید قبل از مالقات Rails این کار را 
خودتان انجام دھید، می توانید از یک شخص کمک بگیرید تا بھ صورت آنالین در فورم 424A درخواست بدھید. یک کاپی از فورم و 

ایمیل ارسالی آن را نگھ دارید. 

http://www.rails.org.au/education/afghan- - دارد FOI یک سند آنالین برای کمک بھ شما در مورد درخواست Rails
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، دالیل 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 آنالین، 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 می تواند درخواست ویزای شخص را رد یا لغو کند، اگر فکر کند  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. 
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 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. عمدتاً 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 (abuser ) مسئولیت 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 449 تخلیھ 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 449 دارند، ممکن است بتوانند بھ درخواست اقامت دائم استرالیا 
شامل ساختھ شوند. 

از کجا می توانم برای درخواست دادن  کمک قانونی دریافت کنم؟ 

RAILS سعی خواھد کرد با ھمھ دارندگان ویزای 449 در کوینزلند، زمانی کھ آنھا در شرف دریافت اولین نامھ وزارتخانھ در مورد 
"برداشتن مانعھ" ھستند، تماس بگیرد و وعدۀ مالقات بگذارد. 

 .

لطفا صبر کنید تا RAILS با شما تماس بگیرد. اما اگر در یکی از این گروپ ھا ھستید، فوراً خودتان با RAILS تماس بگیرید: 

شما یک اطالعیھ از DHA (وزارت 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 18 سال با ویزای 449 در استرالیا بدون والدین خود ھستید (خردساالن بدون ھمراه) ▪

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

 RAILS تماس با

جزئیات تماس RAILS برای تخلیھ شدگان افغان: 

 mailto:afgsupport@rails.org.au :ایمیل
تلفون: 9300 3846 07  

 www.rails.org.au/education/afghan-community-info :معلومات

بسیار مھم: در صورت تغییر جزئیات تماس تان، اطالع دھید 

بسیار مھم است کھ دارندگان ویزا در مورد ھرگونھ تغییر جزئیات تماس یا آدرس شان، بھ وزارت امور داخلھ اطالع دھند. این کار بھ 
صورت آنالین 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-evacuees-
 contact-details-form

اگر بھ آنھا اطالع ندھید، ممکن است اطالعیۀ درخواست ویزای دایم را دریافت نکنید. 

ھمچنین بسیار مھم است کھ در صورت تغییر جزئیات تماس، بھ مدیر پرونده تان درMulticultural Australia  (استرالیای چند 
فرھنگی) اطالع بدھید. 
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سواالت بیشتر؟ 

اگر سؤالی دارید، لطفاً آنھا را یادداشت کرده و در قرار مالقات تان با RAILS با 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 Australia (استرالیای چند فرھنگی) تان 
QPASTT   بھ شمارۀ 6677 3391 

Multicultural Connect   بھ شمارۀ 020 079 1300 
Lifeline  (پشتیبانی در بحران در ھر زمان) بھ شمارۀ 14 11 13 
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