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		اند شده ورود	قایق با کھ پناھجویان و پناھندگان برای مھم ھایپیام
	

 اعالمیھ
	

 شده ورود	قایق با کھ پناھجویان درباره مھاجرت وزیر	2023 فبروری 12	یکشنبھ روز
	.است داده اعالمیھ دائمی ویزای و اند

	

 ویزا آن کھ صورتی در	و اند داشتھ SHEV یا TPV ویزای حال بھ تا کھ کسانی برای
	.شود می عمل باشد، نشده لغو

	

 دائمی ویزای برای تا شود می خواستھ افراد کمی تعداد از ،2023 فبروری	14 از
 دائمی ویزای برای توانندنمی	2023	مارچ اواخر تا مردم اکثر	.دھند درخواست
 ریلز	اطالعات جلسھ در کھ زمانی تا کھ کنیممی توصیھ بسیاری بھ	.دھند درخواست

)RAILS( وزارت با اید،نکرده صحبت ما وکالی از یکی با یا ایدنکرده شرکت	مھاجرت	
 یا ویزا روی تواند می این و باشد آسان کردن اشتباه است ممکن	.نگیرید	تماس

	.بگذارد تأثیر شما درخواست
	

	کند کمک تواند می چگونھ (RAILS) ریلز
	

 ھفتھ از ترجمھ زبانی پشتیبانی با را اطالعاتی جلسات )RAILS( ریلز	کوئینزلند، در
 شما بھ اطالعاتی، جلسات این در	.کرد خواھد برگزار	)2023 فبروی	20 از( آینده
 می چگونھ )RAILS( ریلز	شود، می عمل چگونھ شما مورد در اعالن این کھ گفت خواھیم
	.دھید انجام باید را کاری چھ بعد مرحلھ در و کند کمک شما بھ تواند

	

 از	)2023 فبروی	15( ھفتھ این چھارشنبھ از بعد توانیدمی اطالعاتی جلسات بھ شرکت برای 
	involved/events-https://www.rails.org.au/get	:کنید نام ثبت ما سایتوب طریق

	

	:داشت خواھیم خود سایت وب در را شده ترجمھ اطالعاتی ھای معلومات ھمچنین ما
conversion-shev-https://www.rails.org.au/education/tpv را اطالعاتی ھمچنین مھاجرت وزارت 

 کالس زیر در خود سایت وب در
	851	homeaffairs.gov.au	(	Status	of	Resolution( دارد.		
	

 بھ کمک برای	.کرد خواھد ارائھ رایگان حقوقی کمک شما بھ نیاز صورت در ریلز
	.ندارید وکیل پرداخت بھ نیازی شما،
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	بگیرید؟ تماس ریلز با باید آیا
	.ھستیم مشغول خیلی بھ زمان این در ما

	

	با نزدیک از گذشتھ ماه	6 در و ھستید قایق با ورودی پناھجوی یا پناھنده اگر
	.گرفت خواھد تماس شما با شما )RAILS( ریلز	وکیل اید، کرده کار )RAILS( ریلز

	

 :اگر بگیرید تماس ما با فقط زمان این در لطفا دیگران، برای
 شود، می تمام آینده ماه سھ در شما فعلی SHEV ویزای وقت	-
 کار برای شما توانایی در کھ دارید شرایطی یا ناتوانی جسمی، بیماری یک شما	-

 .کند می ایجاد اختالل روزمره زندگی انجام یا
 اختالل شما عملکرد در کھ دارید شرایطی یا ناتوانی روانی، بیماری یک شما	-

 کند، می ایجاد
 ھستید، خانمانی بی خطر در یا ھستید خانمان بی شما	-
 ترک را آمیز خشونت رابطھ یک اخیراً  یا کنید می تجربھ را خانوادگی خشونت شما	-

 اید، کرده
 در خانواده از گروه یک از عضوی و اریدد سال	60 باالی یا سال	18 زیر شما	-

 نیستید، استرالیا
 نوزاد یک انتظار در	)کوئینزلند در اینجا تان خانواده اعضای از یکی یا( شما	-

 یا ھستید، جدید
	.دارد سن سال	23 تا	17 بین کھ دارید کشور از خارج در فرزندی	-

	

 )شود می ترجیح(	pr@rails.org.au	:ایمیل
	0738469333	:تلفن

	

 طریق از حاضر حال در لطفاً  باشد، شمانمی وضعیت مورد در باال موارد از یکی اگر
 شرکت	)باال مانند( اطالعاتی جلسات در لطفا	.نگیرید تماس ما با ایمیل یا تلفن
 شما مورد در اعالن این کھ گفت خواھیم شما بھ خود، اطالعاتی جلسات در ما	.کنید
 بعد مرحلھ در و کند کمک شما بھ تواند می چگونھ )RAILS( ریلز	شود، می اعمال چگونھ

	.دھید انجام باید کاری چھ
	

	کنیم کمک توانیم می ما کنید، صحبت خود احساس مورد در دارید نیاز اگر
	

 تحت بسیار مردم و شودمی بینیپیش ھامدت کھ است اطالعاتی این کھ دانیممی ما
 اکنون کھ افرادی برای کھ کنیم می درک ما	.اندبوده منتظر مشتاقانھ و بوده فشار
 چھ ھر انجام برای اشتیاق و آرامش دارند، استرالیا در ماندن برای راھی

 آن در آنچھ و روند این مورد در نگرانی ھمچنین و دارد، وجود امر این سریعتر
 در نماند برای راھی ھنوز کھ افرادی برای کھ کنیم می درک ما	.دارد وجود ھست،

	.شد خواھد بیشتر ناراحتی باعث احتماال اعالمیھ این ندارند، استرالیا
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	کیوپست کارگر با مستقیماً  کھ شوند می تشویق )QPASTT(	کیوپست موجود مشتریان
)QPASTT( .بگیرند تماس خود	کیوپست	)QPASTT( و شکنجھ بازماندگان بھ کمک ھمچنان 

 ادامھ جامعھ و بازداشت در افراد ھجمل از ویزا، وضعیت بھ توجھ بدون ضربھ،
 در کسی با یا کند جستجو را )QPASTT(	کیوپست خدمات بخواھد کسی اگر	.داد خواھد
 تماس )QPASTT(	کیوپست پشتیبانی خط با تواند می کند، صحبت خود احساس مورد
	)07(	33916677 شماره بھ بعدازظھر	5 تا صبح	9 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ از .بگیرد

	.کند صحبت	مشاور یک با
	

	

	

                                                              


