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

آﯾﺎ وﯾزای  449ﺻﺎدر ﺷده در ﺑﯾرون از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ) (oﬀshoreﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﺷود؟
ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ﺑﺎ وﯾزای ﺳب ﮐﻼس  449در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .اﯾن وﯾزاھﺎ  3ﻣﺎه ﭘس از آن ﮐﮫ اول ﺑﺎر داده
ﺷد ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﮑوﻣت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ وﯾزای ﺳب ﮐﻼس  449داده ﺷده ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎﻣورﯾت اﺳﺗراﻟﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﻧد
و ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧرﺳﯾدهاﻧد ،ﺑطور دواﻣدارﺗﻣدﯾد ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺷﺎﻣل دارﻧدﮔﺎن ﺳب ﮐﻼس  449ﻣﯽ 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 ﮐﻼس  449ﮐﮫ ﻣﻘررات ﺗﻣدﯾد وﯾزا را ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع
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 ﺗﻼش 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 اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت آﺧرﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  Smart Travelerﺑﮫ اﯾن آدرس h*p://
 .www.smartraveller.gov.auﻣراﺟﻌﮫ 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 ﮐﻼس  449ﺑﺎﯾد 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.

