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 ]ویزای سھ سالھ و پنج سالھ [ویزای تی پی وی/ِشو دارندگانویزاھای دائمی برای 

یا ویزای سازمانی پناھگاه امن   )تی پی ویموقت (  پناھندگیقوانین مربوط بھ ویزای دائم را در صورتی کھ ویزای  گزاره برگاین 

 دارید یا داشتھ اید، ارائھ می کند. )ِشو(

 می شود. مربوط شما بھدرخواست داده باشید، این اطالعات برای آن ید یا اداشتھ  تی پی وی یا ِشو ۲۰۲۳فوریھ   ۱۴اگر قبل از 

دھد واجد شرایط ویزای دائمی برای اجازه می تی پی وی یا ِشو، این قانون تغییر کرد کھ بھ ھمھ دارندگان ۲۰۲۳فوریھ   ۱۴ روز در

نامیده می   (RoS Visa) (Subclass 581)۵۸۱ اِس زیر مجموعھ آر اُ وضعیت  تعیینماندن در استرالیا باشند. ویزای دائمی ویزای 

 شود.

بھ شما اعطا نشود، بھ قوت خود  آراُاِسشما تا زمانی کھ ویزای دائمی  تی پی وی و ِشوتوجھ بھ این نکتھ مھم است کھ تمام شرایط 

 بھ خارج از استرالیا سفر کنید.  اداره مھاجرتباقی می ماند. این بدان معناست کھ شما نمی توانید بدون اجازه 

 

 مراحل درخواست ویزای دائم

 ھستید  تی پی وی یا ِشواگر ھنوز منتظر تصمیم در مورد اولین درخواست 

ادامھ دھید.  راخود  تی پی وی یا ِشو خود ھستید، بایددرخواست تی پی وی یا ِشواگر ھنوز منتظر تصمیم در مورد درخواست اولیھ 

 بھ شما اعطا می شود. آراُاِسرا دارید، ویزای دائمی  تی پی وی یا ِشواگر مشخص شود کھ معیارھای مربوط بھ 

دریافت خود  تی پی وی/ ِشودر مورد  اداره مھاجرتی از اخیرا نامھ اشرکت کنید یا اگر  (RAILS) ِریلز در یک جلسھ اطالعات

 تماس بگیرید.  ِریلز، با کرده اید

 شما ھنوز منقضی نشده است  تی پی وی یا ِشواگر اولین 

 خواھید بود. آراُاِسید، مجاز بھ درخواست ویزای دائمی دار  تی پی وی یا ِشو ویزایاگر 

گیرند، اما اگر قبالً این کار شما مورد ارزیابی مجدد قرار نمی دالئل پناھندگیکنید، درخواست می آراُاِسکھ برای ویزای دائمی  زمانی

 داشتھ باشید. یمھاجرت  یپزشک   یک آزمایشو  باشید اخالقیالزامات امنیتی و واجد شرایط اید، باید را انجام نداده 

 در یک جلسھ اطالعات ریلز شرکت کنید یا با ریلز تماس بگیرید. 

 ) درخواست داده ایددرخواست دوم(و یا شِ تی پی وی ویزای اگر برای دومین 

درخواست داده اید، نیازی بھ درخواست ویزای  تی پی وی یا ِشوو قبالً برای دومین  هبھ شما اعطا شد تی پی وی یا ِشواگر اولین 

بعدی بھ طور خودکار بھ عنوان درخواست برای ویزای دائمی  تی پی وی یا ِشو ویزایندارید. درخواست شما برای  آراُاِسدائمی 

 در نظر گرفتھ می شود.  آراُاِس

تماس  ِریلزدارید، با  آراُاِسدر مورد ویزای دائمی  اداره مھاجرتشرکت کنید یا اگر نامھ ای از  ِریلز  در یک جلسھ اطالع رسانی

 بگیرید.

 منقضی شده استداشتھ اید و  تی پی وی یا ِشو  قبالًویزایاگر 

دارید و قبل از انقضای ویزای خود برای ویزای بعدی درخواست نداده اید، ممکن است واجد شرایط دریافت  تی پی وی یا ِشواگر 

 دائمی باشید. مھم است کھ در مورد شرایط خاص خود بھ دنبال مشاوره حقوقی باشید. آراُاِسویزای 

 تماس بگیرید. برای مشاوره حقوقی فوراً با ریلز 

 شده است و ویزای تان لغوو  شتھ ایددا  تی پی وی یا ِشوویزای اگر 
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یا دالیل دیگر لغو شده است، این لغو بھ قوت خود باقی است و نمی توانید   اخالقیو بھ دالیل  یدھ اشتدا  تی پی وی یا ِشو ویزایاگر 

 درخواست دھید. آراُاِسبرای ویزای دائمی 

-www.rails.org.au/our-legalشرکت کنید. جزئیات در اینجا:  )ASRA(برای صحبت با وکیل ریلز در مرکز آسرا

services/programs/asylum-seeker-and-refugee-sistance-program 

 ه استشما رد شد تی پی وی یا ِشو اگر درخواست 

شما در  پروندهد گذاشت. اگر نبر شما تأثیر نخواھ بالفاصلھ  ات، این تغییرشما رد شده است تی پی وی/ ِشو درخواست ویزایاگر 

از امتناع   در مورد درخواست بررسی قضاییدر دادگاه باشد یا  )AAT)، دادگاه تجدیدنظر اداری ((IAAاداره ارزیابی مھاجرت  

شما بھ  پروندهید. اگر وشمراحل موفق دائمی در نظر گرفتھ شوید، باید در این  آراُاِسویزا داشتھ باشید، قبل از اینکھ برای اعطای 

 بھ شما اعطا می شود.  آراُاِسرا دارید، ویزای دائمی  تی پی وی یا ِشورسال شود و مشخص شود کھ معیارھای ا اداره مھاجرت

 پناھندگیاگر در درخواست تجدیدنظر ناموفق بوده اید و از وزیر خواستھ اید کھ مداخلھ کند و بھ شما اجازه دھد دوباره درخواست 

اداره مھاجرت  درخواست دھید، و  تی پی وی یا ِشوکنید، باید این روند را ادامھ دھید. اگر وزیر بھ شما اجازه دھد دوباره برای 

 دریافت کنید.   آراُاِسرا دارید، می توانید ویزای دائمی  تی پی وی یا ِشوو معیارھای باید بھ شما پناھندگی بدھدتشخیص دھد کھ 

 پرونده در و در حال حاضر درخواست تجدیدنظر در مورد بررسی ماھیت رد شده استشما  تی پی وی یا ِشو درخواست ویزایاگر 

 بررسی قضایی یا درخواست وزیر در حال انجام ندارید،و   )AAT)، دادگاه تجدیدنظر اداری ((IAAاداره ارزیابی مھاجرت  

 اقدام کنید. آراُاِستغییرات در مورد شما اعمال نمی شود. شما نمی توانید برای ویزای 

 را ندارید، این تغییر برای شما اعمال نمی شود. تی پی وی یا ِشوشده اید و اجازه درخواست  فرستاده پی اِن جیاگر بھ نائورو یا  

مراجعھ کنید. جزئیات در اینجا:   )ASRAآسرا(بھ مرکز  ِریلزشما رد شد، برای صحبت با یک وکیل  تی پی وی/ ِشواگر درخواست 

www.rails.org.au/our-legal-services/programs/asylum-seeker-and-refugee-sistance-program 

 

 ) 851 مجموعھوضعیت (زیر  تعیین  ویزای 
 سفر بھ خارج از کشور 

سال اجازه سفر  5شد، اجازه خواھید داشت بھ طور دائم در استرالیا بمانید، اما فقط بھ مدت  بھ شما اعطااین ویزای دائمی زمانی کھ 

 بھ استرالیا و خارج از آن را خواھید داشت.

باید برای   -و شھروند استرالیا نیستید   -سال پس از اعطای ویزای دائم خود بھ خارج از استرالیا سفر کنید  5اگر می خواھید بیش از 

نسبتا سریع و آسان است، اما مھم است کھ بھ یاد داشتھ  روند) درخواست دھید. این یک 155 مجموعھ(زیر  مقیمانازگشت  ویزای ب

 باشید کھ قبل از عزیمت این کار را انجام دھید تا مشکل بازگشت بھ استرالیا بھ حداقل برسد. 

 ندارید. مقیمانید، نیازی بھ درخواست ویزای بازگشت شھروند استرالیا بوداگر در این زمان 

 

خانواده اعضای  بھ ھم پیوستن   

برای  استرالیاای خانواده از طریق برنامھ ویزای بھ شما اعطا شد، ممکن است واجد شرایط حمایت از اعض ای دائماین ویزوقتی 

ھستند، نمی   آراُاِسباشید. اکثر افرادی کھ دارای ویزای دائمی  بی سرپرست، کودک و بستگان ھمسر، از جملھ ویزای اعضای خانواده

 ممکن است بتواند بھ شما برای درخواست ویزای ِریلزده برای ویزای بشردوستانھ درخواست دھند. خانوا جداییتوانند تحت قوانین 
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شما اعطا شد، اطالعات بیشتری در این مورد بھ شما  آراُاِسکمک کند. ھنگامی کھ ویزای  (Family Stream) اعضای خانواده

 خواھیم داد. 

 مدیکر، سنترلینک و برنامھ ملی بیمھ معلولیت (اِن دی آی اِس) 

 

بیمھ  برنامھ ملی، و  سنترلینک، ا حق دریافت خدمات دولتی از جملھ مدیکراعطا شود، شم آراُاِسشما ویزای دائمی  در صورتیکھ بھ

 را خواھید داشت. اِس)(اِن دی آی معلولیت 

 

 دریافت کمک از ریلز 

 

 اداره مھاجرتدرخواست دھید. ما می توانیم بھ شما کمک کنیم بھ نامھ ھای  آراُاِسمی تواند بھ شما کمک کند برای ویزای دائمی  ِریلز

 در مورد ویزای خود پاسخ دھید.

 .است. کمک ما رایگان است  اداره مھاجرتکامالً مستقل از  ِریلز

مشاوره یا کمک ھستید، لطفا برای شرکت در یکی از جلسات اطالع رسانی ما ثبت نام کنید. می توانید برای آنھا دریافت اگر مایل بھ 

برای توانیم بھ شما در این جلسات، ما می  .https://www.rails.org.au/get-involved/eventsدر وب سایت ما ثبت نام کنید: 

 کمک کنیم.  شروع روند اقدامات

 
از شما  آراُاِسدر رابطھ با درخواست ویزای  یاطالعات بیشتر اداره مھاجرتشما بھ زودی منقضی می شود یا  تی پی وی یا ِشواگر 

 تماس بگیرید.  PR@rails.org.auیا ایمیل  )۰۷(۳۸۴۶۹۳۳۳ما با شماره  خواستھ است، می توانید با
 

 آیا خارج از کوئینزلند بھ دنبال کمک ھستید؟ 
 ویکتوریا  •

 رفیوجی لیگال               
Refugee Legal    

 ۹۴۱۳۰۱۰۱-۰۳تلفن: 
  clinic@refugeelegal.org.au  لایمی

 /https://refugeelegal.org.au  :وب سایت            
 

 اِی اِس آر سی 
Asylum Seeker Resource Centre (ASRC)  

 ۹۲۵۲۲۵۳۴-۰۳تلفن: 
 legalcasework@ASRC.ORG.AUایمیل :             
 /https://asrc.org.auوب سایت:             

 
 نیوسات ولز •

 َرکس
Advice and Casework ServiceRefugee  

 ۸۳۱۷۶۵۰۵-۰۲تلفن: 
 admin@rails.org.au ایمیل:

 www.rails.org.auوب سایت:

mailto:clinic@refugeelegal.org.au
mailto:legalcasework@ASRC.ORG.AU%D8%A7
https://asrc.org.au/
mailto:admin@rails.org.au
http://www.rails.org.au/
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 استرالیای غربی  •

 
Circle Green Community Legal  

 ۶۱۴۸۳۶۳۶-۰۸تلفن:
      enquiries@circlegreen.org.au :ایمیل      
          /https://circlegreen.org.au :وب سایت      

 
 تاسمانیا  •

 
The Tasmanian Refugee Legal Service (TRLS) 

 ۶۱۶۹۹۴۷۳-۰۳تلفن: 
   info@rlstas.comایمیل:  
 www.rlstas.comوب سایت: 
 

mailto:enquiries@circlegreen.org.au
https://circlegreen.org.au/
mailto:info@rlstas.com
http://www.rlstas.com/

