
 2من  1صفحة 

 

 
 وطالبي اللجوءبالقوارب  الذين وصلوالالجئين  هامةرسائل 

 

 اإلعالن 
 

  ،2023شباط/فبراير  12 املوافق يوم األحد
 
 الدائمة. اإلقامة وتأشيرات الذي وصلوا بالقوارب جئين الال   بشأن  أصدر وزير الهجرة إعالنا

 

 التأشيرة.  تلكتم إلغاء  يكن قد  لم    في حالفي أي وقت سابق    SHEVأو    TPV  إقامة مؤقتة من نوع  تأشيرةعلى  وا  حصل  على أولئك الذيناإلعالن  ينطبق  

 

  . لن يتمكن معظم األشخاص للحصول على تأشيرة دائمة  التقدم بطلب سيطلب من عدد صغير من األشخاص ،2023 شباط/فبراير 14 ابتداء  من

  ندوات إحدى    قبل حضور الهجرة    دائرةبشدة بعدم االتصال ب   نصحن  . 2023  مارسآذار/أواخر  تأشيرة دائمة حتى  على    التقدم بطلب للحصول من  

 وقد يؤثر ذلك على تأشيرتك أو طلبك.  ما قد يكون من السهل ارتكاب خطأ تحدث إلى أحد محامينا.الأو  (RAILSريلز )التي تقيمها منظمة علومات امل

 

 أن تساعد  (RAILS)ز ريل منظمة يمكنكيف 
 

 

  . (2023  شباط/فبراير  20من    ابتداء  )  من األسبوع املقبل  ابتداء    خدمة ترجمةمع    معلومات  ندوات  (RAILSريلز )  منظمة  ستعقد  ،كوينزالند  والية   في

مساعدتك وما يجب عليك فعله بعد    (RAILSريلز )نظمة  وكيف يمكن مل   ، ينطبق اإلعالن عليككيف  ،  هذهاملعلومات    ندوات  خاللنخبرك    سوف و 

 ذلك. 

 

)  ندواتالهذه    لحضور حجز  اليمكنك   األسبوع  هذا  من  األربعاء  يوم  اإلنترنت:  2023  شباط/فبراير  15بعد  على  موقعنا  خالل  من   )

https://www.rails.org.au/get-involved/events 

 

 : على اإلنترنتعلى موقعنا  ةترجمال مع (fact sheets)وقائع  بياناتكون لدينا أيضا تسو 

 https://www.rails.org.au/education/tpv-shev-conversion  

  دائرةلدى و 
 
 البت بالوضعية:  - 851الفرعية الفئة في اإلنترنت معلومات على موقعها على  الهجرة أيضا

Subclass 851 Resolution of Status (homeaffairs.gov.au)  

 

 حام ملساعدتك.رسوم ملدفع  ن يطلب منكلو  حاجة إليها بمساعدة قانونية مجانية إذا كنت  (RAILSريلز )منظمة ستقدم و 

 

 ؟(RAILSريلز ) بمنظمة عليك االتصال ينبغيهل 
 

 .ه األيامفي هذ االنشغالبغاية نحن 
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فسيقوم   ،خالل األشهر الستة املاضية  (RAILSريلز )منظمة مع  على تواصل بشكل ناشطأو طالب لجوء و  من الذين وصلوا بالقارب إذا كنت الجئا

 باالتصال بك. الذي تعاملت معه (RAILSريلز )منظمة محامي 

 

 : في حالفقط الفترة الحالية  في بنا تصالاالأن  يرجىف ،بالنسبة لآلخرينأما 

 ، األشهر الثالثة املقبلة ستنتهي خالل لتي تحملهاالحالية ا SHEVصالحية تأشيرة  كانت -

 ، العمل أو ممارسة حياتك اليومية قدرتك على على صحية تؤثرمرض جسدي أو إعاقة أو حالة  لديككان  -

 ، القيام باملهمات اليوميةقدرتك على  على صحية تؤثرأو حالة  إعاقة أو  مرض نفس ي لديك  -

-  
 
 أو معرض)بدون مأوى(  كنت مشردا

 
 ،لخطر التشرد ا

   تخليتأو  أسري كنت تعاني من عنف  -
 
 ،فعنتخللها عالقة عن  حديثا

 ، أستراليا وليس هناك أفراد من عائلتك في كنت دون الثامنة عشرة أو تجاوزت الستين من العمر -

 أو ،جديد طفل  والدة  نتظرائلتك هنا في كوينزالند( تع من أفراد أنت )أو أي شخص كنت  -

  23و 17عمره بين  يتراوحأستراليا خارج   ولدلديك  -
 
 .عاما

 

 (ةفضلالطريقة امل) pr@rails.org.auالبريد اإللكتروني: 

 9333 3846 07: تلفون 

 

لحضور    يرجى الحجز.  الفترةه  أو البريد اإللكتروني في هذ  تلفون فيرجى عدم االتصال بنا عبر ال  ،أي من املواصفات أعاله  نطبق عليكت  في حال لم

أعاله(.  املعلومات  ندواتإحدى   الوارد  النحو  عليك  ،هذهاملعلومات    ندواتفي  وسنخبرك    )على  اإلعالن  ينطبق  يمكن  ،كيف  ريلز  ملنظمة    وكيف 

(RAILS) .مساعدتك وما يجب عليك فعله بعد ذلك 

 

 كنت بحاجة إلى التحدث عما تشعر بهفي حال الدعم 
 
 

. نحن نتفهم أنه بالنسبة لألشخاص الذين لديهم اآلن ضيقينتظرونها بغاية القلق والعلومات طال انتظارها وأن الناس كانوا  املنحن نتفهم أن هذه  

ومن    نطوي عليه. تالقلق بشأن العملية وما    مع األخذ بالحسبان   ،ق ذلك في أقرب وقت ممكنيهناك ارتياح وحماس لتحق  ،مسار للبقاء في أستراليا

 هذا اإلعالن مزيد   ن املحتمل أن يسببفم  ،ليس لديهم مسار للبقاء في أستراليا  حتى اآلن   بالنسبة لألشخاص الذين  أنهنحن نتفهم  ف  ناحية أخرى 
 
  ا

 من الضيق. 

 

  منظمة   ستستمر و   الذي يتعاملون معه.  مباشرة باملوظف لدى املنظمة  أن يقوموا باالتصال  ن و الحالي  (QPASTT)منظمة كيوباست    زبائن  وينصح 

في مراكز األشخاص    همبما في  ،تأشيراتهم  يةلناجين من التعذيب والصدمات بغض النظر عن وضعل  تنظيم مواعيد جلساتفي    (QPASTT)كيوباست  

في الحصول على خدمات  وفي حال  .االحتجاز أو ضمن املجتمع إلى شخص ما حول    QPASTT  منظمة  رغب أي شخص   ،ما يشعر بهأو التحدث 

  التاسعةثنين إلى الجمعة من الساعة  ن اإلم  (counsellor)  مناوب  للتحدث إلى مستشار  (QPASTT)منظمة كيوباست    فيمكنه االتصال بخط دعم

 
 
   33916677 (07)على الرقم  مساء   الخامسة حتى  صباحا


