
 
 و پناه جوبانی کھ با قایق وارد شده اند پیام ھای کلیدی برای پناھندگان 

 اطالعیھ 
ه اند و ویزای اقامت دائم وزیر مھاجرت در خصوص پناھندگانی کھ با قایق وارد شد  ،۲۰۲۳فوریھ   ۱۲ روز یکشنبھ

 منتشر کرد. ای  اطالعیھ
 

 . و ویزای آنھا کنسل نشده است دارند(SHEV) و ِشو (TPV)این موضوع شامل افرادی می شود کھ ویزاھای تی پی وی 
 

اغلب افراد قادر   ، از تعداد کمی افراد خواستھ خواھد شد تا برای ویزای اقامت دائم اقدام کنند.۲۰۲۳فوریھ   ۱۴از تاریخ 
برای اقامت دائم اقدام کنند. ما قویا توصیھ می کنیم کھ پیش از جلسھ اطالع رسانی   ۲۰۲۳نخواھند بود تا اواخر ماه مارچ  

ریلز یا صحبت کردن با وکالی ما با اداره مھاجرت تماس نگیرید. بھ راختی ممکن است اشتباھی رخ دھد و بر ویزا یا  
 تقاضای شما تاثیر بگذارد. 

 
 ریلز چگونھ می تواند کمک کند 

 
برگزار خواھد کرد. در  جلسات اطالع رسانی  ) ریلز با کمک مترجمین۲۰۲۳فوریھ  ۲۰تھ آینده (از در کوئینزلند، از ھف

ھ چگونھ بھ شما مربوط می شود و ریلز چگونھ می تواند بھ بھ شما خواھیم گفت کھ این اطالعیجلسات اطالع رسانی ما، 
 شما چھ باید کنید. این شما کمک کند و بعد از 

 
 :) از طریق وب سایت ما برای این جلسات ثبت نام کنید۲۰۲۳فوریھ  ۱۵ز چھارشنبھ این ھفتھ  (شما می توانید بعد ا

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

:  سایت مان خواھیم گذاشتروی وب را ترجمھ شده ھمچنین برگھ ھای اطالع رسانی ما 
conversion-shev-https://www.rails.org.au/education/tpv 

 
 Subclass 851 Resolution of Statusنیز اطالعاتی وجود دارد روی وب سایت اداره مھاجرت 

(homeaffairs.gov.au) 
 

 در صورت نیاز ریلز کمک حقوقی رایگان ارائھ می دھد. نیازی نیست کھ برای دریافت کمک ھزینھ ای پرداخت کنید. 
 

 آیا باید با ریلز تماس بگیرید؟ 
 

 . در حال حاضر ما بسیار مشغول ھستیم
صورتیکھ پناھنده یا پناه جویی ھستید کھ با قایق وارد شده اید و در شش ماه گذشتھ از نزدیک با ریلز در تماس بوده اید، در 

 وکیل ریلز شما با شما تماس خواھد گرفت.
 
 
 

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


 
 تنھا در صورتی با ما تماس بگیرید کھ:  در حال حاضر از سایرین در خواست می شود،

 ،شوده آینده منقضی ِشو فعلی شما در سھ ما ویزای -
بیماری جسمی، معلولیت یا شرایطی دارید کھ مخل زندگی روزمره شما می شود یا باعث می شود کھ نتوانید کار   -

 کنید، 
 بیماری روحی، معلولیت یا شرایطی دارید کھ مخل توانایی شما برای انجام کارھایتان می شود، -
 دارید، یا در معرض خطر آن قرار  بی خانمان ھستید   -
 در معرض خشونت خانگی ھستید یا اخیرا یک رابطھ خشونت آمیز را ترک کرده اید، -
 ، اعضای خانواده ای نداریدسال ھستید و در استرالیا  ۶۰سال یا باالی  ۱۸زیر  -
 شما (یا فردی از خانواده تان اینجا در کوئینزلند) باردارھستید/ھست، یا  -
 د سالھ داری ۲۳تا  ۱۷خارج از کشور فرزند  -
 
 pr@rails.org.au: ترجیحاً) ایمیل(

 ۰۷  ۳۸۴۶ ۹۳۳۳تلفن: 
 

در این زمان بھ ما ایمیل و تلفن نزنید. لطفاً در یکی از درصورتیکھ ھیچ یک از موارد فوق شامل حال شما نمی شود، لطفا 
ھ چطور بھ شما اطالعی ام کنید. در جلسات اطالع رسانی، بھ شما می گوییم کھ این(فوق الذکر) ثبت ن جلسات اطالع رسانی 

 و ریلز چگونھ می تواند بھ شما کمک کند و بعد از این شما چھ باید کنید.  مربوط می شود
 

  تان  در مورد احساسات در صورت نیازبھ صحبت کردنکمک 
 

ما می دانیم کھ مدتھا در انتظار این اطالعات بوده اید و ھمھ پر از استرس بوده و مضطربانھ منتظر بوده اید. می دانیم کھ  
، و در اولین فرصتآن انجام است و اشتیاق  یک تسکینبرای افرادی کھ اکنون راھی برای ماندن در استرالیا دارند این 

. می دانیم کھ برای افرادی کھ راھی  ، وجود داردممکن است در آن دخیل باشدھ ھمچنین نگرانی در مورد روند و آنچھ ک
 اعف می شود.مضناراحتی باعث ھ احتماال این اطالعی برای ماندن در استرالیا ندارند

 
بھ  کماکان مدد کار خود مستقیما تماس بگیرند. کیو پَست درخواست می شود کھ با  (QPASTT)مراجعین فعلی کیوپَست از 

و   ھا افراد ساکن بازداشت گاه، کھ شامل مات می دھدون در نظر گرفتن شرایط ویزای آنھا، خدبدشکنجھ و بال قربانیان 
ت کند، می  دارد یا می خواھد با کسی در مورد احساس خود صحب بھ خدمات کیو پستنیاز  فردی اگر افراد جامعھ می باشد. 

) تماس ۰۷( ۳۳۹۱۶۶۷۷بعد از ظھر با شماره تلفن کمک کیوپست  ۵صبح تا  ۹تواند از دوشنبھ تا جمعھ بین ساعتھای 
 صحبت کند.  موجود بگیرد تا با مشاور

mailto:pr@rails.org.au

