
   
 

 
 

 
 لپاره دایمي ویزې لرونکیو TPV / SHEV د

خوندي  یا د   Temporary Protection Visa (TPV)) مھالھ ویزه   لنډ  خوندیتوب  دا حقیقت پاڼھ د دایمي ویزې پھ اړه مقررات ټاکي کھ تاسو د
 .ئ درلودلي وھم کوم وخت رئ یا ل   Safe Haven Enterprise Visa (SHEV))پتنځاي او کار ویزي 

 .ې وي درلوده یا مو ورتھ غوښتنلیک کړ  SHEV ای   TPVمخھ د  2023فبروري   14کیږي کھ تاسو د   پلي لومات پھ تاسو باندې ادا م

تھ اجازه ورکوي چې پھ آسټرالیا کې د دایمي ویزې لپاره وړ    درلودونکوټولو   SHEV یا TPV ، قانون بدل شو چې د2023فبروري    14پھ  
 .ویل کیږي   Visa) (RoSResolution of Status Visa (Subclass 581)ویزې   حل کولو  ې تھ د وضعیتوي. دایمي ویز

کې ټول شرایط تر ھغھ وختھ پورې اغیزمن پاتې کیږي ترڅو چې تاسو تھ دایمي    SHEVاو    TPVدا مھمھ ده چې پھ یاد ولرئ چې ستاسو پھ  
RoS   لھ اجازې پرتھ د آسټرالیا څخھ بھر سفر نشي کولی.  وزارتویزه درکړل شي. دا پدې مانا ده چې تاسو د 

 د دایمي ویزې لپاره د غوښتنلیک پروسھ 

 انتظار یاست  پھ پریکړې د غوښتنلیک پھ اړه  SHEV یا TPV کھ تاسو الھم د خپل لومړي 

 SHEV یا  TPV اړتیا لرئ چې خپل انتظار یاست، نو تاسو    پھ پریکړې  د  غوښتنلیک پھ اړه   SHEV یا TPV کھ تاسو الھم د خپل لومړني 
 .ویزه درکړل شي RoS لپاره اړونده معیارونھ پوره کوئ، تاسو تھ بھ دایمي SHEV یا TPV غوښتنلیک تھ دوام ورکړئ. کھ تاسو د 

سره اړیکھ   RAILS وروستی لیک لرئ، د   وزارتپھ اړه د   TPV/SHEV کې ګډون وکړئ یا، کھ تاسو د خپل  ھناست   يلومات ام RAILS د
 .نیسئو

 الھم پای تھ نھ وي رسیدلی  SHEV یا TPV ینلومړکھ ستاسو  

 .کړئ رو  لیکویزې لپاره غوښتن  RoS لرئ، تاسو تھ بھ اجازه درکړل شي چې د دایمي SHEV یا TPV کھ تاسو 

مګر تاسو اړتیا لرئ د امنیت ادعاګانې بھ بیا نھ ارزول کیږي،    پناه غوښتنيکوئ ستاسو د  ور  لیکویزې لپاره غوښتن  RoS کلھ چې تاسو د دایمي
 .مخھ دا نھ وي کړې  ولرئ کھ تاسو دمعاینات اړتیاوې پوره کړئ او د کډوالۍ طبي  شخصي کرکتراو 

 .سره اړیکھ ونیسئ RAILS کې برخھ واخلئ یا ھناست  يلومات ام RAILS د

 وي   کړېور لیک غوښتنمخھ   دغوښتنلیک) لپاره   (ضمیمھ  SHEV یا TPV کھ تاسو د خپل دوھم

کړې وي، تاسو اړتیا  ور  لیکلپاره بیا غوښتن  SHEV یا TPV مخھ د دوھم  درکړل شوی وي او تاسو د SHEV یا TPV کھ تاسو تھ لومړی 
 RoS ي  لپاره ستاسو غوښتنلیک بھ پھ اتوماتیک ډول د دایم SHEV یا TPV ویزې لپاره غوښتنلیک ورکړئ. د راتلونکي RoS دایمينلرئ د  

 .غوښتنلیک پھ توګھ وګڼل شي ویزې لپاره د 

 .سره اړیکھ ونیسئ RAILS لیک لرئ، د  وزارت ویزې پھ اړه د  RoS کې برخھ واخلئ یا، کھ تاسو د دایمي  هغونډ يلومات ام RAILS د

 وي پای تھ رسیدلی  موده یياو  درلودلھ  SHEV یا TPV و یوه کھ تاس

کړې، تاسو  ور  ينھ و   لیکمخھ د راتلونکي ویزې لپاره غوښتن   لھ پای تھ رسیدو د او تاسو د خپلې ویزې  درلودلھ SHEV یا TPV و یوهکھ تاس
 .ویزې لپاره وړ یاست. دا مھمھ ده چې تاسو د خپلو ځانګړو شرایطو پھ اړه قانوني مشوره وغواړئ  RoS ممکن د دایمي

 .سره اړیکھ ونیسئ RAILS د قانوني مشورې لپاره سمدستي د 

 وي لغوه شوې او دا   درلودلھ  SHEV یا TPV و یوه کھ تاس

کې پاتې کیږي، او   ځاي پھ  یدلنورو دلیلونو لھ املھ لغوه شوی وي، دا لغوه کد یا  شخصی کرکتراو دا د   درلودلھ SHEV یا TPV و یوهکھ تاس
 .کړئ رو  لیکویزې لپاره غوښتن  RoS تاسو نشئ کولی د دایمي

 ھ شتون لري:  وکړئ. تفصیالت دلت  تھ مراجعھرکز یو م ASRA کیل سره د خبرو کولو لپاره د د یو و RAILS د
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  رد شوی وي غوښتنلیک  VSHEیا  TPVکھ ستاسو د 

د سکھ   سمدستي  رد  TPV/SHEV تاسو  بھ  بدلون  دا  وي،  د    پر  شوی  موضوع  ستاسو  کھ  ونکړي.  اغیزه  ادار  کډوالي تاسو  ارزونې  ي  د 
(Immigration Assessment Authority (IAA)  ، اداري استیناف محکمھ   د (Administrative Appeals Tribunal (AAT)   کې

ویزه   RoS محکمو کې د خپلې ویزې ردولو قضایي بیاکتنې غوښتنھ کړې وي، تاسو بھ اړتیا ولرئ مخکې لھ دې چې د دایميوي یا تاسو پھ  
لپاره معیارونھ پوره   SHEV یا TPV تھ واستول شي او تاسو د  وزارت  قضیھلپاره پھ پام کې ونیول شي پدې استیناف کې بریالي شئ. کھ ستاسو  

 .ویزه درکړل شي RoS ئ، تاسو تھ بھ دایميړک

ھ  کھ تاسو پھ استیناف کې ناکام شوي یاست او لھ وزیر څخھ مو وغوښتل چې مداخلھ وکړي ترڅو تاسو تھ اجازه درکړي چې بیا د خوندیتوب غوښتن 
ښتنھ وکړئ،  لپاره بیا غو SHEV یا TPV وکړئ، تاسو اړتیا لرئ چې دې پروسې تھ دوام ورکړئ. کھ چیرې وزیر تاسو تھ اجازه درکړي چې د

ویزه درکول کیدی  دایمي    RoSمعیارونھ پوره کوئ، تاسو تھ د   SHEV یا  TPV لرئ او د  خوندیتوب تھ اړتیادا وټاکي چې تاسو    وزارتاو  
 .شي

د وزارت    نلرئ، د قضایی بیاکتنې موضوع یا AAT یا IAA استینافشوی وي او تاسو اوسمھال د وړتیا بیاکتنې    رد SHEV یا  TPV  تاسو سکھ  
 .کړئ رو لیکویزې لپاره غوښتن  RoS ، بدلونونھ پھ تاسو باندې نھ پلي کیږي. تاسو نشئ کولی د يپھ پرمختګ کې دھ لیکغوښتن 

کړئ، دا بدلون پھ تاسو باندې نھ  رو  لیکلپاره غوښتن  SHEV یا TPV تھ وړل شوي یاست او اجازه نھ لرئ چې د PNG یا  Nauruکھ تاسو  
 .پلي کیږي

وکړئ.    تھ مراجعھرکز  یو م ASRA کیل سره د خبرو کولو لپاره دد یو و RAILS دغوښتنلیک رد شوی وي،   TPV/SHEV ستاسو دکھ  
 ھ شتون لري: تفصیالت دلت 
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 Resolution of Status Visa (Subclass 851)حل  د وضعیت د ویزې
 بھر تھ سفر کول 

  5و اجازه درکړل شي، مګر تاسو تھ بھ یوازې د  لکلھ چې تاسو تھ دا دایمي ویزه درکړل شي، تاسو تھ بھ پھ استرالیا کې د تل لپاره د پاتې کید
 .کولو اجازه درکړل شيسفر  تھ د  او بھر راتللو د تھ کلونو لپاره د استرالیا 

او تاسو د آسټرالیا تبعھ نھ یاست   -کلونو څخھ ډیر د آسټرالیا څخھ بھر سفر وکړئ   5کھ تاسو غواړئ د خپلې دایمي ویزې لھ ورکولو وروستھ لھ 
پروسھ ده، مګر دا مھمھ ده  ئ. دا یو نسبتا چټک او اسانھ  رکوو  لیکلپاره غوښتن   ) 155کالس    سب (تاسو بھ د اوسیدونکي بیرتھ ستنیدو ویزې    -

 .بیرتھ ستنیدو ستونزې کمې شيد دا کار ترسره کړئ ترڅو آسټرالیا تھ   سفر وکړي چې پھ یاد ولرئ مخکې لھ دې چې تاسو  

 نلرئ. وکولو تھ اړتیا  لیکغوښتن د کھ تاسو پدې وخت کې د آسټرالیا تبعھ یاست، نو تاسو بھ د استوګنې د بیرتھ راستنیدو ویزې لپاره 

 کورني یو ځاي کیدل د 

ھ  سپانسر کولو وړ اوسئ، پ د  کلھ چې تاسو تھ دا دایمي ویزه درکړل شي، تاسو ممکن د اسټرالیا د کورنۍ ویزې برنامې لھ الرې د کورنۍ غړو  
مقرراتو الندې    بیلتوب دد کورنۍ د    بھ  ویزه لري د بشري ویزې لپاره  RoS، ماشوم او یتیم خپلوانو ویزې. ډیر خلک چې دایمي  پارتنرد    دونګ

کولو کې مرستھ وکړي. موږ بھ تاسو تھ پدې اړه نور    لیکغوښتن پھ  کیدای شي تاسو سره د کورنۍ ویزې لپاره    RAILS.  شي کولي ون   لیکغوښتن 
 ویزه ورکړل شي.  RoSد   تھ لومات درکړو کلھ چې ستاسو ام
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RAILS would like to thank RACS for sharing their fact sheet, which was the basis for this fact sheet   

Medicare, Centrelink & NDIS 
 

، او د ملي معلولیت بیمې سکیم پھ شمول د دولتي خدماتو  Medicare  ،Centrelinkویزه درکړل شي، نو تاسو بھ د    RoSکھ تاسو تھ دایمي  
   مستحق شئ. 

 څخھ مرستھ ترالسھ کول  RAILSد  
 
 

RAILS  کولی شي تاسو سره د دایمي RoS   شو ستاسو سره ستاسو د ویزې پھ   کولو کې مرستھ وکړي. موږ کولی  لیک پھ غوښتن د  ویزې لپاره
 .ځواب ویلو کې مرستھ وکړو پھ  لیکونو تھ  وزارتاړه د  

 
RAILS   څخھ خپلواک دی. زموږ مرستھ وړیا ده  وزارتپھ بشپړه توګھ د. 

 
دی لپاره زموږ    راجستر کړئ. تاسو کولی شئ د ځان  لوماتو ناستې کې د ګډون لپاره  اکھ تاسو مشوره یا مرستھ غواړئ، مھرباني وکړئ زموږ د م

    involved/events-https://www.rails.org.au/getي:  کړوپھ ویب پاڼھ کې راجستر 
 .مرستھ وکړو پیل کولو کې  پھ  پھ دې غونډو کې، موږ کولی شو تاسو سره د پروسې

 
لوماتو غوښتنھ کړې، تاسو  اویزې غوښتنلیک پھ اړه د نورو م RoS ستاسو د   وزارت ډیر ژر پای تھ رسیږي یا   SHEV یا TPV کھ ستاسو 
 اړیکھ ونیسئPR@rails.org.au ک  یا بریښنالی  9333 3846 (07)موږ سره پھ زکولی شئ 

 
 

 د کوینزلینډ څخھ بھر د مرستې پھ لټھ کې یاست؟ 
 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 

 
 لویدیځ استرالیا  •

 
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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