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 کھ با کشتی امده اند انی پناھندگان و پناھجو برای  یدیکل یھا  امیپ
 

 ھ یاعالم

 . یک اعالمیھ صادر کرد امده اند کھ با کشتی  یدائم  ه ھایز ی و و انی پناھجو بارهدر  مھاجرت ری وز  2023فبروری    12 کشنبھی روز 
 

 د. لغو نشده باش ه زیو اگر ان شودی داشتھ اند اعمال م SHEV ای  TPV  هز یو در ھر زمانیکھکھ یکسان  رباین 
 

  چ تا اواخر مار نخواھند توانست  درخواست دھند. اکثر مردم یدائم هزیو  یشود تا برا ی خواستھ م مردم از یکم  یک تعداد، از 2023 بروریف  14از 
  ی کیبا    ای  دیاشرکت نکرده  RAILS  یاتمعلومکھ در جلسھ  یزمانکھ تا    م یکن یم  جدی  ھی توصبرای شما    مادرخواست دھند.    یدائم  زهیو  یبرا  2023
 بگذارد   ریدرخواست شما تأث ای ه زیو برتواند  ی م نیاشتباه کردن آسان باشد و اممکن است . دیریبا وزارت تماس نگ  د، یانکرده بتما صح  یاز وکال

 
RAILS تواند کمک کند یچگونھ م 

 
،  یاتمعلومدر جلسات  ما  ) برگزار خواھد کرد.  2023  بروریف  20(از    ندهیاز ھفتھ آ   حمایت لسانیرا با    یاتمعلوم جلسات    RAILS  نزلند، یدر کوئ

  دیبا  یتواند بھ شما کمک کند و در مرحلھ بعد چھ کاریچگونھ م   RAILSشود،  یشما چگونھ اعمال م  بارهدر    میھاعال  نیگفت کھ ا  میبھ شما خواھ
 . دیدھ انجام

 
 : وقت بگیرید  برایتان ما  تیسا ب ی و قی ) از طر2023  بروریف 15ھفتھ ( نیبعد از چھارشنبھ ا  دیتوانیمشما 

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

 : داشت دخود خواھ تی ب سای را در و دقیق ترجمھ شده  یاتمعلوم یھا  صفحھ  ناما ھمچن
 conversion-shev-https://www.rails.org.au/education/tpv   

خواھد    Subclass 851 Resolution of Status (homeaffairs.gov.au)خود در    تیب سایات را در ومعلوم  ناوزارت مھاجرت ھمچن
 داشت. 

 
RAILS  دیندار پولبھ پرداخت یک وکیل ضرورت   کمک یبراشما  خواھد کرد.  فراھم  مجانی یکمک حقوق ضرورت در صورت . 

 
 د؟یر یتماس بگ RAILSبا شما  اگر

 
 . میھست بسیار مصروف  وقت  نیما در ا

 
شما با شما    Rails  لیوک  د، یادر تماس بوده    RAILSبا    کی ماه گذشتھ از نزد  6و در    دیکھ با کشتی اماده باش  ھستید  یپناھجو  ایپناھنده  شما  اگر  

 تماس خواھد گرفت. 
 

 :شما اگر د یریلطفا با ما تماس بگ  گران،ید یبرا
 شود،یم تمام  ندهی شما در سھ ماه آ یفعل SHEV هزیومدت  -
 .کندیم جادیروزمره اختالل ا یانجام زندگ ایکار  یشما برا  ییکھ در توانا  دیدار یطیشرا  ای  معلولیت ، یجسم مریضی ک یشما  -
 کند،یم  جادیشما اختالل ا توانایی کاریکھ در   دیدار یطیشرا  ای  معلولیت ، یروان مریضی ک یشما  -
 د،ی ھست  یگخانیدر خطر ب   ای دیھست خانھ  یشما ب -
 د،یرا ترک کرده ا زیرابطھ خشونت آم کی  راً یاخ  ای دی کن یرا تجربھ م یشما خشونت خانوادگ -

https://www.rails.org.au/get-involved/events
https://www.rails.org.au/education/tpv-shev-conversion
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#Eligibility
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 د،یست ین  ایدر استرال  فامیل پ گرو کیاز   یو عضو دیسال دار 60  یباال ایسال   18 ریزعمر شما  -
 ا ی د،یھست  طفل نوزاد  کی ) در انتظار نزلندیدر کوئ نجای تان ا  فامیل  یاز اعضا یکی ایشما ( -
  دارد. عمر سال  23تا   17 نی کھ ب دیدارفرزند در خارج از کشور  -

 
 )داده میشود حی(ترج pr@rails.org.au:  لیمیا

 9333 3846 07تلیفون: 

(مانند    یاتمعلوم. لطفا در جلسات  دی ریبا ما تماس نگ   ل یمیا  این  وفیتل  قیکند، لطفاً در حال حاضر از طریاز موارد باال در مورد شما صدق نم  یکیاگر  
بھ شما    اندتوی چگونھ م  RAILSشود،  یشما چگونھ اعمال م  باره در    میھاعال   نیگفت کھ ا   م ی، بھ شما خواھ یاتمعلومدر جلسات  ما  .  دیوقت بگیرباال)  

 . دی انجام دھ  دیبا ی چھ کار یکمک کند و در مرحلھ بعد

 
 د یاحساس خود صحبت کن  بارهدر  دیدار  ضرورتاگرحمایت، 

کھ  مردمی  ی کھ برا  میدانیم بودند. ما    ان  تحت فشار و مشتاقانھ منتظر   اریو مردم بس   توقع ان میرفت  ش یھا پ است کھ مدت  معلوماتی  نیکھ ا  م یدانیما م
  پروسھ در مورد    یاننگر  ناامر وجود دارد، و ھمچن  نیا  عتریانجام ھر چھ سر  یبرا  اقیدارند، آرامش و اشت   ایماندن در استرال   یبرا  یاکنون راھ

 خواھد شد.  شتریب  یاحتماالً باعث ناراحت ھ یاعالم نیندارند، ا  ا یاقامت در استرال یبرا  یھ ھنوز راھمردمیک یکھ برا  میدانیمآن وجود دارد. ما  کاری

مستق یم  قیتشو   QPASTTموجود    موکلین کھ  ً یشوند  کار  ما بگ  QPASTT  مندبا  تماس  را    QPASTT.  رندیخود  ھای خود    از  ھمچناندیدار 
و   بھ وضعو  تروما  بازماندگان شکنجھ  توجھ  جامعھ    بازداشتگاهدر    مردماز جملھ    ، ه زیو  تی بدون  دادو  اگر کسادامھ خواھد  بخواھد خدمات    ی. 

QPASTT  حمایتی لینبا  تواندیمانھا در مورد احساس خود صحبت کند،  یبا کس ایرا جستجو کند QPASTT از دوشنبھ تا جمعھ  و  ردیتماس بگ
 مشاور صحبت کند.  کارمند کی با    6677 3391 (07)بعد از ظھر بھ شماره  5صبح تا   9از ساعت 

 
  

 

                                                              


