
افغان ھای خارج از استرالیا با ویزای تخلیھ 449 
 Afghans outside Australia on Evacua4on Visa 449

آیا ویزای 449 صادر شده در بیرون از استرالیا (offshore) تمدید می شود؟ 

بعضی از افراد با ویزای سب کالس 449 در افغانستان یا کشورھای ھمسایھ می مانند. این ویزاھا 3 ماه پس از آن کھ اول بار داده 
شد منقضی می شود. 

حکومت استرالیا گفتھ است کھ ویزای سب کالس 449 داده شده بھ افغان ھایی کھ از ماموریت استرالیا در افغانستان حمایت کرده اند 
و خانواده ھایشان کھ ھنوز بھ استرالیا نرسیده اند، بطور دوامدارتمدید خواھد شد. این شامل دارندگان سب کالس 449 می شود. آنھا 

این کسان اند: 

افراد دارای تصدیق "کارمندان استخدام شدۀ محلی" وزارت دفاع، وزارت امور خارجھ و تجارت، و پولیس •
فدرال استرالیا، و 

سایر افراد دارای روابط کاری با دولت استرالیا. •

دارندگان ویزای سب کالس 449 کھ مقررات تمدید ویزا را برآورده می سازند، در صورت امکان، از طریق ایمیل بھ آنھا اطالع 
داده خواھند شد. 

سفر بھ خارج از افغانستان 

دولت استرالیا توصیھ می کند کھ سفر در تمام افغانستان بسیار خطرناک است و از تمام افرادی کھ در افغانستان مانده اند می خواھد 
کھ امنیت شان را در اولویت قرار دھند. افرادی کھ در افغانستان می مانند در صورت تالش برای خروج از ھر مسیری باید بھ دقت 

خطرات را در نظر بگیرند.  

بعضی از مرزھای زمینی بھ روی مسافرانی کھ قصد عبور از افغانستان را دارند بستھ است و بعضی از گذرگاه ھای مرزی کھ باز 
ھستند در معرض خطر حملھ تروریستی قرار دارند. گذرگاه ھای مرزی ممکن است بدون اطالع قبلی توسط مقامات بستھ شوند. 

h*p:// بھ این آدرس  Smart Traveler برای دریافت آخرین توصیھ ھای دولت استرالیا، لطفاً بھ وب سایت
www.smartraveller.gov.au. مراجعھ کنید. 

حکومت استرالیا می گوید افرادی کھ می خواھند افغانستان را ترک می کنند باید ھرچھ زودتر پس از خروج با نزدیکترین 
دفاترماموریت استرالیا در خارج از استرالیا تماس بگیرند. 

ھمھ دارندگان ویزای سب کالس 449 باید قبل از سفر بھ استرالیا مشخصات بیومتریک شان گرفتھ شوند. 

معلومات این صفحھ فقط معلومات عام قانونی است نھ مشوره قانونی. برای مشوره قانونی در مورد شرایط خاص تان بھ یک وکیل 
مھاجرت یا نماینده مھاجرت رسمی مراجعھ کنید. 
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