
 

اسټراليا کې افغانان چې د ويستلو پر ۴۴۹ ويزې ژوند کوي
او دايمي ويزو غوښتنه کوي
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APPLYING FOR PERMANENT VISAS

 

اسالم علیکم، دا معلومات ھغو افغانانو لپاره دي کوم چې د ٢٠٢١ کال اګسټ میاشت وروستھ او د طالبانو قدرت تھ رسیدو وروستھ اسټرالیا 
تھ راوستل شوي او اوس غواړي چې دایمي ویزې غوښتنې لپاره حقوقي مرستھ ترالسھ کړي.

دا معلومات د RAILS، د کډوال او مھاجرت حقوقي خدمت ادارې څخھ تاسو تھ وړاندې کیږي او دا یواځې حقوقي معلومات ده او حقوقي 
سال نده.خپل ځانګړي قضیې او مشورې لپاره یو وکیل او یا مھاجرت اجینټ وګورئ.

 

د ویستلو ۴۴٩ ویزه څومره وخت دوام کوي؟
 

د طالبانو واکمنۍ وروستھ ډیري افغانان اسټرالیا تھ کډوه شوي چې ورتھ د ٣ میاشتو لنډمھالھ ویزه ۴۴٩ ورکړل شوي. د یادو ویزو موده د 
سټرالیا مھاجرت وزیر لخوا ١٢ میاشتو لپاره وغځول شوه. دا د حکومت ټولو منابعو تھ السرسی یقیني کوي پداسې حال کې چي دایمې 

ویزې تھ غوښتنلیک ورکولی شئ.

 


څنګھ دایمي ویزې تھ غوښتنلیک وسپارم؟

ډیري افغانان چې لھ ویستلو ۴۴٩ سره اسټرالیا تھ راغلي تر ھغھ وخت پورې دایمي ویزې غوښتنھ نشي کولی تر ھغھ چې د مھاجرت وزیر 
د دایمې ویزې غوښتنې خنډ لرې نھ کړي -  معنی داچې بیا لھ ھغھ وروستھ غوښتنلیک سپارلی شئ.

د اسټرالیا کورنیو چارو وزارت لھ ټولو ھغو ډلو سره اړیکې نیول پیلوي کوم چې ۴۴٩ ویزه لري او یو خبرتیا ورکوي چې ھمدې لیک 
ترالسھ کولو یوه میاشت وروستھ تاسې یو رسمي خبرتیا د مھاجرت وزیر لخوا ترالسھ کوئ چې د دایمي ویزې غوښتنلیک خنډ لرې کولو 

خبر ورکول کیږي.

د وزیر لدې خبرتیا وروستھ چې د خنډ لرې کولو پھ اړه بھ وي او تاسو تھ اجازه درکوي چې غوښتنلیک وسپارئ، تاسو تھ بیا ٧ کاري 
ورځې وخت درکول کیږي چې دایمي ویزې لپاره غوښتنلیک وسپارئ.

کلھ چې تاسو لومړی خبرتیا ترالسھ کړه ژر حقوقي مرستھ  ترالسھ کړئ.

لھ کوم ځایھ حقوقي مرستھ ترالسھ کولی شم چې غوښتنلیک وسپارم؟ 

تاسو چې کلھ لومړی خبرتیا ترالسھ کړه بیړې سره او ژر تر ژره حقوقي مشوره ترالسھ کړئ. 

تاسې لھ RAILS ، کډوال او مھاجرت حقوقي خدمت ادارې څخھ وړیا مرستھ ترالسھ کولی شئ، کھ تاسې کوینزلیند کې ژوند کوئ وروستھ 
تاسو تھ د اړیکو جزیات وروستھ څرګندیږي.



کلھ چې تاسو لومړۍ خبرتیا ترالسھ کړه لھ RAILS  دفتر سره پھ اړیکھ کې شئ. ځینو مواردو کې کیدای شي د خبرتیا ترالسھ کولو څخھ 
مخکې د RAILS دفتر خپلھ لھ تاسو سره پھ اړیکھ کې شي.

کلھ زه دایمي ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی شم؟

وزارت بھ راتلونکو څو میاشتو کې بیالبیلو ډلو تھ خبرتیاوې ولیږي، نو خلک دا خبرتیاوې بیالبیلو وختونو کې ترالسھ کوي. 

د غوښتنلیک طی مراحل ( پروسھ ) څنګھ وي؟

کلھ چې وزیر د دایمي ویزې غوښتنلیک باندې لګول شوی خنډ لرې کړي تاسې بھ ٧ کاري ورځې وخت ولرئ چې دایمي ویزې لپاره 
غوښتنلیک وسپارئ. کھ چیرې دا بشري ویزې غوښتنلیک وي نو بیا دا د ٨۴٢ فورمې لھ الرې مخې تھ وړل کیږي.

وزارت وایي کلھ چې دایمې ویزې غوښتنلیک ترالسھ کړي لھ ھغې یوه میاشت وروستھ کوښښ کوي چې خلک مرکې لپاره راوغواړي.

ویل کیږي چې مرکھ (انټریو) بھ ډیر وخت ونھ نیسي ولې کھ چیرې د ھویت او یا نور مسایل وي بیا کیدای شي ډیر وخت ونیسي. د وزارت 
لخوا مرکھ بھ ټلیفون او یا انالین ویډیو لھ الرې ترسره شي.

کھ اسټرالیا تھ داخلیدو څخھ مخکې ما دایمي ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی وي بیا څھ کیږي؟

ځیني کسان چې د ۴۴٩ ویزې لري او مخکې لدې چې اسټرالیا تھ راشي کیدای شي ځینو بشري او یا دایمې ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی 
وي.

کھ داسې وي بیا تاسې کیدای شي اړتیا ونھ لرئ چې د وزارت لخوا لیک ترالسھ کولو لپاره انتظار وکړئ کوم چې د خنډ لرې کولو خبر 
ورکول کیږي.

کھ دا ستاسو ځانګړی حالت وي نو بیا ژر حقوقي مشوره ترالسھ کړئ ترڅو پدې پوه شئ چې دایمي ویزې سمھ پروسھ کومھ ده.

اوس څھ کولی شم؟ بایو میتریک

مخکې لدې چې تاسې وزارت څخھ د دایمي ویزې ترالسھ کولو خنډ لرې کیدو خبرتیا ترالسھ کړئ تاسې کولی شئ لھ اوس څخھ خپل 
غوښتنلیک لپاره امادګي ونیسئ او ځان تیار کړئ.

ټولو غوښتنلیکونو لپاره یوه مھمھ برخھ د بایو ډیټا ‘bio-data’ برابرول دي، دا ستاسو، کورنۍ، زده کړې، کار او چیرې مو ژوند کړئ 
معلومات دي.

تاسې دا سوالونھ پھ ٨۴٢ فورمھ کې موندلی شئ او فورمھ انالین لھ الرې لیدلی شئ.

 د  RAILS اداره تاسو تھ انالین یو سند لري چیرې چې تاسو تھ ښودل کیږي چې bio-data  لپاره څھ پکار دي - 


 www.rails.org.au/education/afghan-community-info وګورئ.

زه اوس څھ کولی شم؟ د FOI غوښتنھ

 دا ګټور وي چې پوه شئ چې د کورنیو چارو وزارت ستاسو کیس لپاره کوم معلومات لري. تاسو لھ مھاجرت وزارت څخھ خپل کیس پھ 
اړه معلومات ترالسھ کولی شئ او دا د معلوماتو تھ السرسي “Freedom of Information’ (FOI) غوښتنې لھ الرې ترالسھ کولی 

شئ.

RAILS  اداره کولی شي ستاسو لومړي مالقات کې د ھمداې معلوماتو ترالسھ کولو غوښتنھ کولی شي. ولې کھ تاسې غواړئ چې دا پھ 
خپلھ وکړئ نو یو کس تھ اړتیا لرئ چې لھ تاسو سره انالین فورمې Form 424A ډکولو کې مرستھ وکړي. د فورمې او ھغھ ایمل چې یې 

لھ الرې غوښتنلیک سپارئ یوه کاپي لھ ځانسره وساتئ.

RAILS اداره انالین یوه سند برابر کړئ چې لھ تاسو سره مرستھ کوي چې څنګھ د FOI یا مھاجرت ادارې څخھ خپل معلوماتو الستھ 
راوړلو غوښتنھ کولی شئ.


www.rails.org.au/education/afghan-community-info وګورئ.

د ھویت ثابتولو پھ اړه څھ؟

د کورنیو چارو وزارت باید ستاسو او ستاسو د کورنۍ ھویت پھ اړه راضي وي. ھمدا اوس ھویت سره تړلي اسناد راټول کړئ چې بیا دا 
خپل غوښتنلیک سره وسپارئ.

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf
http://www.rails.org.au/education/afghan-community-info
http://www.rails.org.au/education/afghan-community-info


کھ تاسې خپل د ھویت ټول اسناد نھ لرئ بیا باید د ھغې نھ لرلو وجھ ستاسو وکیل لخوا پھ غوښتنلیک کې ولیکل شي. کھ تاسې د ھویت اسناد 
نھ لرئ نو بیا نور داسې اسناد راټول کړئ چې ستاسو پیژنده وکړي، لکھ ستاسو کاري سابقھ، انالین پروفایل، کاري ریکارډ.

ټول معلومات باید رښتیا وي 

جعلي یا غیر اصلي اسناد مھ شریکوئ

کھ چیرې پھ ټولنھ کې مو اوازې وي چې جعلي اسناد وسپارئ او یا داسې شیان پھ مرکھ کې ووایاست دې ټولو تھ غوږ مھ نیسئ. خپل وکیل 
مشوره واورئ. کھ ستاسو اسناد ناسم وسپارل شي ددې ویره شتھ چې ستاسو ویزه یا لغوه شي او یا لھ درکولو څخھ انکار وشي.

د کرکټر ازموینھ

د دایمي ویزې غوښتنلیک یوه مھمھ برخھ د کرکټر ازموینھ ده.

د کورنیو چارو وزارت کولی شي د ھغھ کس ویزه لغوه او یا ورکړې څخھ انکار وکړي کوم چې کرکټر ازموینھ کې ناکام شي. ھغوی 
ګوري شې ایا یاد کس کوم جنایي جرم نھ وي کړی او یا داسې عمل چې کیدای شي د اسټرالیا خلکو تھ خطر پیښ کړي. د جرمونو مثالونھ 

لکھ تاوتریخوالی، غال او یا نشھ یي توکي.

کورنۍ تاوتریخوالی او د کرکټر ازموینھ

د کرکټر برخھ کې حکومت کورني تاوتریخوالي پر وړاندې کلک دریږي.

د اسټرالیا پھ قوانینو کې کورنۍ تاوتریخوالی یوازې فیزیکي تاوتریخوالی نھ وي. پدې کې ځیني داسې عملونھ ھم شامل دي لکھ، تاسو، 
کورنۍ، کور او حتی ستاسو کورني ژوو پر وړاندې ګواښونھ کوم چې تاسې او یا ستاسو کورنۍ ھوساینھ لھ خطر سره مخوي.

کورنی تاوتریخوالی پھ بیالبیلو ټولنو او ډلو کې واقع کیږي. دا پھ ډیره کې سړیو لخوا وي چې پر ښځو واکمني کول غواړي. د اسټرالیا 
قوانین کورني تاوتریخوالي پر وړاندې غښتلی شوی او لھ جوړه کسانو غوښتل کیږي چې ګډ ژوند برخھ کې سال مشورې وکړئ او برابر 

درناوی ولرئ او تاوتریخوالي څخھ ډډه وکړئ.

آیا کریکټر لھ مخھ ویزه لغوه او یا لھ ورکړې څخھ انکار کیږي؟

کریکټر لھ مخھ حکومت د یوې ویزې لغوه او یا نھ ورکولو پریکړې لپار بیالبیل فکتورونھ ګوري.

د کورني تاوتریخوالي برخھ کې د مثال پھ ډول، پدې کې دا شاملھ ده چې تاوتریخوالی څومره جدي دی، ایا تیري کوونکي مسولیت منلی او 
د تاوتریخوالي پھ اثراتو خبر دی او ایا د ھغې بدلون پر لور ګام اخلي. لدې سره خلکو سره مرستھ کیږي ترڅو لھ تاوتریخوالي پھ امان کې 

اوسي او تیري کوونکو سره ھم مرستھ وکړي چې لھ تاوتریخوالي څخھ الس واخلي.

کھ زما کورنۍ بھر کې وي څھ کیږي؟

ھغھ کسان چې د ویستلو پر ۴۴٩ ویزې لري تر ھغھ نشي کولی لھ بھر څخھ خپل کورنۍ غړي اسټرالیا تھ راولي ترڅو چې دایمي اوسیدو 
ویزه یې نھ وي ترالسھ کړي.

کھ د کورنۍ غړي مو لھ ۴۴٩ ویزې سره بھر کې دي کولی شئ پھ اسټرالیا کې د اسټرالیا دایمي ویزې ترالسھ کولو غوښتنلیک کې شامل 
کړئ.

لھ کوم ځایھ حقوقي مرستھ ترالسھ کړم چې غوښتنلیک وسپارم؟

RAILS پھ کوینزلیند کې میشت ټولو ھغو کسانو سره چې د ۴۴٩ ویزې لري او د دایمې ویزې خنډ لرې کولو خبرتیا لیک لھ مھاجرت 
ادارې څخھ ترالسھ کوونکي وي لھ ھغوی سره پھ اړیکھ کې کیږي.

مھراباني وکړئ  RAILS  تھ انتظار وکړئ چې لھ تاسو سره پھ اړیکھ کې شي، ولې تاسو کھ چیرې لھ کورنیو چارو وزارت څخھ د دایمي 
ویزې خنډ لرې کولو پھ اړه لیک ترالسھ کړ او تاسو تھ دایمې ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلو اجازه ورکړل شوه نو ژر لھ RAILS ادارې 

سره پھ اړیکھ کې شئ.

کھ عمر مو لھ ١٨ کلونو څخھ کم وي او اسټرالیا کې ۴۴٩ ویزې سره ژوند کوئ او والدین مو موجود نھ وي ژر لھ RAILS سره پھ اړیکھ 
کې شئ.

کھ چیرې تاسې د ۴۴٩ ویزه لرئ او لھ کورني تاوتریخوالي سره مخ کیږئ ژر RAILS سره پھ اړیکھ کې شئ.



د RAILS اړیکھ

ویستل شوو افغانانو لپاره د RAILS اداره

afgsupport@rails.org.au  :ایمل

ټلیفون:٠٧٣٨۴۶٩٣٠٠

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

ډیر مھم: احوال ورکړئ کھ ستاسو اړیکو معلومات بدلیږي

دا ډیر مھمھ ده چې ویزه لروونکي د اسټرالیا کورنیو چارو وزارت تھ د اړیکو جزیاتو او یا ادرس بدل کیدو حال کې احوال ورکړي. دا 

انالین لھ الرې د وزارت پاڼھ کې د ‘Afghanistan Update’ برخھ کې کولی شئ.

www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/afghanistan-update/sc449-afghan-evacuees-contact-
details-form

 کھ تاسې احوال ورنکړئ کیدای شي دایمي ویزې ترالسھ کولو د لیک ترالسھ کولو چانس لھ السھ ورکړئ.

دا ھم ډیر ھمھ ده چې خپل د میشتیدنې کیس منیجر تھ د اړیکو بدلیدو خبر ورکړئ.

نورې پوښتنې؟


کھ چیرې نورې پوښتنې لرئ لھ ځانسره یې ولیکئ او RAILS  ادارې سره مالقات وخت کې یې لھ ځانسره راوړئ.

کھ چیرې تشویش لرئ د معلوماتو ترالسھ کول 

پروسھ کیدای چې لھ تشویش څخھ ډکھ وي او ھغو کسانو لپاره چې ډیر پھ تشویش کې دي معلومات شتون لري.
تاسې کولی شئ اړیکھ ونیسئ:

ستاسو د Multicultural Australia کیس منیجر
QPASTT -  3391 6677

Multicultural Connect  - 1300 079 020

“ (Lifeline -  13 11 14 (crisis support  anytime
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