
   
 

 
 

 
 TPV / SHEV دارندگانای دائمی برای ھ ویزه

 Temporary Protection) موقت  یحفاظت م  هویز  اگر شما در ھر زمانیدر صورتیکھ    یدائم  هقوانین مربوط بھ ویزمعلوماتی،    صفحھاین  
Visa (TPV)   پناھگاه امن مشارکت ه یا ویز (Safe Haven Enterprise Visa (SHEV)  میکند شرحیا داشتھ اید،  داریدرا. 

 .درخواست داده باشید برای ان داشتھ یا SHEV یا TPV 2023 بروری ف 14قبل از شما  اگر این معلومات بر شما صدق میکند 

ماندن در استرالیا دائمی برای    هواجد شرایط ویزکھ  اجازه میدھد   SHEV یا TPV ، قانون تغییر کرد کھ بھ ھمھ دارندگان2023  بروریف  14در  
 .نامیده میشود ) Visa) (RoSResolution of Status Visa (Subclass 581) (  581ت سب کالس  وضعی   حل   هویز،  دائمی  هباشند. ویز

میماند. این  خود باقی    حالتبھ شما اعطا نشود، بھ    RoSدائمی    ه شما تا زمانیکھ ویز  SHEVو    TPVتوجھ بھ این نکتھ مھم است کھ تمام شرایط  
 خارج از استرالیا سفر کنید.   بھ بدان معناست کھ شما نمیتوانید بدون اجازه وزارت 

 ی دائممراحل درخواست بھ ویزه  

 د میباشی خود  SHEV یا TPV درخواست اولین  بارهدر  منتظر تصمیمھم ھنوز شما اگر 

 SHEV یا TPV شما ضرورت بھ ادامھ درخواست ید، میباشخود  SHEV یا TPVدرخواست اولین  بارهمنتظر تصمیم در ھم ھنوز شما اگر 
 .بھ شما اعطا میشود RoS دائمی  هرا دارید، ویز SHEV یا TPV بھشما واجد شرایط مربوط کھ  بررسی شود. اگر را دارید خود  

 .تماس بگیرید Rails باخود دارید،  TPV/SHEV باره از وزارت در  تازهشرکت کنید یا اگر نامھ  RAILS معلوماتیدر یک جلسھ 

 شما ھنوز منقضی نشده است  SHEV یا TPV اولین  وقت  اگر

 .داده میشود  RoS دائمی ه درخواست بھ ویز بھ شما اجازهھستید،  SHEV یا  TPV ندهاگر دار

کرکتر باید الزامات امنیتی و ، اما شما مورد ارزیابی مجدد قرار نمیگیرند پناھندگی درخواست میکنید، ادعاھای  RoS دائمی ه کھ برای ویزوقتی 
 .دباشی  اگر قبالً این کار را انجام نداده و معاینات صحی مھاجرت را انجام دھید کنید  براورده شخصیتی را 

 .تماس بگیرید RAILS شرکت کنید یا با RAILS ات معلومدر جلسھ 

 ید شاب درخواست داده ود (درخواست بعدی) خ SHEV یا TPV برای دومینھمین اکنون  شمااگر 

بھ   ضرورت ماش  ید،شاب درخواست داده  SHEV یا TPV قبالً برای دومینشما  و  ه باشد اعطا شد SHEV یا TPV اولینبرای شما اگر 
  ه بھ عنوان یک درخواست برای ویز اتوماتبعدی بھ طور  SHEV یا TPV ندارید. درخواست شما برای یک را  RoS دائمی هدرخواست ویز

 .در نظر گرفتھ میشود  RoS دائمی

 .تماس بگیرید RAILS دارید، با RoS دائمی هویز  بارهشرکت کنید یا اگر نامھ ای از وزارت در  RAILS تیامعلومدر جلسھ 

 منقضی شده است  تاریخ ان داشتھ اید و SHEV یا TPV یک شما اگر 

دائمی ویزه ید، ممکن است واجد شرایط دریافت شاب بعدی درخواست نداده  هخود برای ویز  هقبل از انقضای ویزدارید و   SHEV یا TPV اگر
RoS  شرایط خاص خود بھ دنبال مشوره حقوقی باشید  باره باشید. مھم است کھ در. 

 .تماس بگیرید RAILSبرای مشوره حقوقی فوراً با 

 است لغو شده ان   و  اشتیدد SHEV یا TPV ر شمااگ

شما  خود باقی میماند و   حالت شخصیتی یا دالیل دیگر لغو شده است، این لغو بھ  کرکتر  دارید و بھ دالیل  SHEVیا  TPVیک  شما اگر
 د. کنی درخواست  RoSدائمی  هویزیک  نمیتوانید برای 

 : در اینجا  مشخصات . دمراجعھ کنی  ASRAمرکز  بھ RAILSوکیل  یک با  کردن برای صحبت
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 رد شد شما  VSHE یا  TPV اگر درخواست

 Immigration)ت  شما در اداره ارزیابی مھاجر  قضیھ. اگر  کردتأثیر نخواھد  فوراً  ، این تغییر بر شما  شده باشدرد  شما    TPV/SHEVاگر  
Assessment Authority (IAA)،  نظر اداری  تجدید  محکمھ (Administrative Appeals Tribunal (AAT)   درخواست  شما  باشد یا

دائمی  RoS قبل از اینکھ برای یکشما باید در این استیتاف ھای تان موفق باشید  داشتھ باشید،    محاکم در  را  خود   هویز  رد شدن قضایی  بررسی  
بھ شما   RoS دائمی  ه را دارید، ویز SHEV یا  TPV ارسال شود و مشخص شود کھ معیارھای  وزارت شما بھ    ضیھ قاگر  .  در نظر گرفتھ شوید

 .اعطا میشود 

کنید، باید   پناھندگی راوزیر خواستھ اید کھ مداخلھ کند و بھ شما اجازه دھد دوباره درخواست    از   و  استیناف شما موفق نباشددر درخواست    اگر
درخواست دھید، و وزارت تشخیص دھد کھ شما   SHEV یا TPV باره برای  ادامھ دھید. اگر وزیر بھ شما اجازه دھد کھ دو  پروسھ رااین  

 .اعطا شده میتواند RoSدائمی   ه ویزبھ شما را دارید،  SHEV یا TPVاھندگی معیارھای پن 

، بررسی قضایی یا AATیا     IAAاستیناف  بررسی  باره نظر در    د و در حال حاضر درخواست تجدیدباشد شده  شما ر SHEV یا  TPVاگر  
 .کنید درخواست  RoS هویزیک  نمیتوانید برای شما اعمال نمیشود. شما   بارهتغییرات در این  وزیر ندارید،   برای درخواست 

 .ید، این تغییر بر شما اعمال نمیشودداشت را ن  SHEV یا TPV ید و اجازه درخواست بودبرده شده  PNG یا Nauruبھ  شما اگر

درخواست با   TPV/SHEV اگر  صحبت  برای  شد،  رد  مرکز  RAILS وکیل یک  شما  کنید.   ASRA بھ  اینج  مشخصاتمراجعھ  ا:  در 
program-assistance-refugee-and-seeker-services/programs/asylum-legal-www.rails.org.au/our 

 Resolution of Status Visa (Subclass 851)  هوضعیت ویز حل

 سفر کردن بھ خارج 

سال اجازه سفر بھ    5مدت    رای در استرالیا بمانید اما فقط ب   یخواھید داشت بھ طور دائماجازه  شما  دائمی بھ شما اعطا شد،    هھنگامیکھ این ویز
 .استرالیا و خارج از آنرا خواھید داشت

  هباید برای ویز  -  را نداریداسترالیا    تابعیتو    - خود بھ خارج از استرالیا سفر کنید    یدائم  ه سال پس از اعطای ویز  5از    عدمیخواھید ب شما  اگر  
  (سفر تان)  عزیمتنسبتا سریع و آسان است، اما مھم است کھ این کار را قبل از    پروسھ) درخواست دھید. این یک  155کالس    سب(   مجدد  اقامت

 .انجام دھید تا مشکل بازگشت بھ استرالیا بھ حداقل برسد 

  نخواھید داشت. را اقامت مجدد  هبھ درخواست ویز ضرورت، را داشتیداسترالیا   شما تابعیتزمان تا ان اگر 

 (Family Reunification) ل  یکجا شده فامی 

ا استرالی   فامیل جریان    ه ویز  پروگرام از طریق    فامیل اعضای    کردن  رسپانسممکن است واجد شرایط  شما  دائمی بھ شما اعطا شد،    هوقتی این ویز
)Australia’s Family Stream Visa program(یتیم باشید. اکثر    طفل ،  پارتنر  ه، از جملھ ویز دائمی   ه کھ دارای ویزمردمی و بستگان 

RoS    بشردوستانھ درخواست دھند.    ه برای ویز  فامیلھستند، نمیتوانند تحت قوانین تقسیمRAILS    ممکن است بتواند بھ شما کمک کند تا برای
بھ شما خواھیم داد.  بارهات بیشتر در این معلومما اعطا شد، بھ ش RoS هھنگامی کھ ویزدرخواست دھید.  Family Stream هویز

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


   
 

 
RAILS would like to thank RACS for sharing their fact sheet, which was the basis for this fact sheet   

Medicare, Centrelink & NDIS 
 

  معلولیت، و طرح بیمھ  Medicare  ،Centrelinkحق دریافت خدمات دولتی از جملھ  شما  شما اعطا شود،    RoSدائمی    هویزبرای شما  اگر  
   ملی را خواھید داشت.

 RAILSدریافت کمک از  
 

RAILS  دائمی  همیتواند بھ شما کمک کند تا برای ویز RoS   ه ویز  بارهدرخواست دھید. ما میتوانیم بھ شما کمک کنیم بھ نامھ ھای وزارت در  
 .خود پاسخ دھید

 
RAILS   مجانی میباشد. است. کمک ما  وزارتکامالً مستقل از 

 
ب سایت ما  ی میتوانید در وشما  ، لطفا برای شرکت در یکی از جلسات اطالع رسانی ما ثبت نام کنید.  داریدرا  مشوره یا کمک  خواھش    شما اگر  

   involved/events-https://www.rails.org.au/getد: ثبت نام کنی برای ان 
 .را شروع کنیدپروسھ در این جلسات، ما میتوانیم بھ شما کمک کنیم تا این 

 
شما  از شما خواستھ است،   RoS هات بیشتر در رابطھ با درخواست ویزمعلومزودی منقضی میشود یا وزارت    شما بھ  SHEV یا TPV اگر

 .تماس بگیرید PR@rails.org.au یا ایمیل  9333 3846 (07)شماره  ھمیتوانید با ما ب 
 
 
 

 بھ دنبال کمک در خارج از کوئینزلند ھستید؟ 
 ویکتوریا  •

 
Refugee Legal  
Phone: (03) 9413 0101 | Email: clinic@refugeelegal.org.au |  
Website: https://refugeelegal.org.au/ 
 
Asylum Seeker Resource Centre (ASRC)  
Phone: (03) 9252 2534 | Email: legalcasework@ASRC.ORG.AU |  
Website: https://asrc.org.au/ 

 
 نیو ساوت ویلز  •

 
Refugee Advice and Casework Service 
Phone: (02) 8317 6505 | Email: admin@rails.org.au | Website: www.rails.org.au 

 
 استرالیایی غربی  •

 
Circle Green Community Legal  
Phone: (08) 6148 3636 | Email: enquiries@circlegreen.org.au |  
Website: https://circlegreen.org.au/  

 
 تازمانیا  •

 
The Tasmanian Refugee Legal Service (TRLS). 
Phone: (03) 6169 9473 | Email: info@rlstas.com | Website: www.rlstas.com 
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