
 

 4من  1صفحة                إلى تأشیرات إقامة دائمة SHEVوTPVتحویل تأشیرتي 

 إلى تأشیرات إقامة دائمة SHEVوTPVتحویل تأشیرتي 
 (TPV)لقد أصبح حاملو التأشیرتین التالیتین مؤّھلین لتقدیم طلب تأشیرة إقامة دائمة بموجب قرار الحكومة األسترالیة؛ والتأشیرتان ھما: 

Subclass 783 Temporary Protection visa  وSubclass 790 Safe Haven Enterprise visa (SHEV). 

 األھلیة 

 Subclass 790 Safe Havenأو  Subclass 785 Temporary Protection visa (TPVإن كنت تحمل إحدى ھاتین التأشیرتین؛ (

Enterprise visa (SHEV)فقد تكون مؤّھًال للحصول  ،2023شباط/فبرایر  14لى إحدیھما قبل تاریخ ، أو كنت قد قدمت طلب للحصول ع

 . Subclass 851 Resolution of Status (RoS)على تأشیرة 

في حال قد ُرفض طلبك للحمایة ولم تكن بانتظار قرار استئناف إداري أو قضائي، وكنت قد استنفذت كل الطرق الممكنة للحصول على السماح 

 رالیا، فمن المتوقع منك أن تغادر البلد طوًعا، وقد تُقدّم لك المساعدة لفعل ذلك. للبقاء في أست

 دخول أسترالیا بشكل غیر نظامي

]  إذ لم تتغیّر سیاسات حمایة حدود أسترالیا، ولن تتغیّر. لن یُسمح Operation Sovereign Bordersتلتزم الحكومة ببرنامج حمایة الحدود [

 استرالیا بشكل غیر نظامي أن یستقر فیھا بشكل دائم. ألي شخص یُحاول دخول 

 سیتعّرض أي شخص یُحاول المجيء إلى أسترالیا عن طریق القوارب ودون تأشیرة صالحة ألّي مما یلي:

  سیُعاد إلى مكان مغادرتھ؛ أو 

  سیُعاد إلى بلده األم؛ أو 

  .سیُنقل إلى مركز دراسة معامالت الحمایة في دولة مجاورة 

سیاسات حمایة حدود أسترالیا الصارمة تھدف إلى حمایة حدود أسترالیا والصد لمھربي البشر، وكذلك لمنع الناس من المخاطرة بحیاتھم عند إن 

 محاولتھم عبور المحیطات في زوارق.

 RoSكیف تُقدم طلب للحصول على تأشیرة 

 

 منھما)(بما في ذلك ُمقدمي طلب لتجدید أي  SHEVأو  TPVحاملو تأشیرة 

لدى الوزارة (بما في ذلك طلب تجدید أي منھما) قبل تاریخ  SHEVأو  TPVإن كنت قد قدّمت طلب لتأشیرة  إجراءات تقدیم الطلب

إذ ستحّول الوزارة طلبك للحصول على تأشیرة  فال یترتب علیك فعل أي شيء 2023شباط/ فبرایر  14

TPV  أوSHEV  إلى طلب الحصول على تأشیرةRoS. 

تلقائیًا، ولن تستلم  RoSإلى طلب تأشیرة  SHEVأو  TPVستحّول الوزارة طلبك للحصول على تأشیرة  أعلم أن طلبي قد ُحّول؟ كیف

إشعاًرا بذلك عندما تحّول الوزارة طلبك، ولكن الوزارة ستتصل بك إن كنّا بحاجة لمعلومات إضافیة أو عندما 

 .RoSتُمنح تأشیرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إلى تأشیرات إقامة دائمة SHEVوTPVتحویل تأشیرتي 4من  2صفحة       

 (ممن لیس لدیھم طلب تجدید حالي قید الدراسة لدى الوزارة ألي منھما) SHEVأو  TPVحاملو تأشیرة 

 2023شباط/فبرایر  14، الذین وصلوا إلى أسترالیا قبل تاریخ SHEVأو  TPVیستطیع حاملو تأشیرة  إجراءات تقدیم الطلب

لى تأشیرة أن یقّدموا طلب الحصول ع(ولیس لدیھم طلب حصول على تأشیرة قید الدراسة لدى الوزارة)، 

RoS ] (إیمي أكاونت) عن طریق حساب بوابة الھجرةImmiAccount[  ولیسوا بحاجة إلشعار رفع

 الحظر عن تقدیم الطلبات إذ أن ذلك موجودٌ ضمن االستمارة اإللكترونیة. 

 . على اإلنترنت RoSصفحة تأشیرة ھناك المزید من المعلومات عن تقدیم الطلبات على 

التي  SHEVأو  TPVانتھاء صالحیة تأشیرة  قبل RoSیجب علیك التقدّم بطلب للحصول على تأشیرة  الجدول الزمني

، وإن لم تفعل ذلك فسیصبح وجودك في استرالیا غیر قانونیًا، وقد تفقد أھلیتك للحصول على تحملھا حالیًا

 الخدمات الحكومیة. 

كیف أعلم أنھ تّم استالم 

 طلبي؟

عندما تُقدّم طلبًا صحیًحا سیُرسل لك رسالة تؤكد استالم طلبك، وإن لم تُقدّم طلبًا صحیًحا فستستلم إشعاًرا مفاده 

 طلب صحیًحا. لما لم یكن ال

 

 سابقًا  SHEVأو  TPVمن كانوا یحملون تأشیرة 

 14في السابق وقد انتھت صالحیة تلك التأشیرة قبل تاریخ  SHEVأو  TPVإن كنت تحمل تأشیرة  إجراءات تقدیم الطلب

على اإلنترنت عن طریق حساب بوابة  RoSتأشیرة  فبإمكانك تقدیم طلب الحصول على 2023شباط/فبرایر 

 bridgingكما سیُعتبر طلبك كطلب الحصول على تأشیرة معبِریة (مؤقتة) [ ]،ImmiAccountالھجرة [

visa .أیًضا [ 

كیف أعلم أنھ تّم استالم 

 طلبي؟

صحیًحا فستستلم إشعاًرا مفاده  عندما تُقدّم طلبًا صحیًحا سیُرسل لك رسالة تؤكد استالم طلبك، وإن لم تُقدّم طلبًا

 لما لم یكن الطلب صحیًحا.

 

  RoSمعلومات مھمة لجمیع ُمقدمي طلب الحصول على تأشیرة 

 . RoSلیس ھناك رسوم لتقدیم طلب تأشیرة  التكلفة

السماح من قبل ، إال إذا كنت قد أُعطیت ]ImmiAccountعلیك تقدیم الطلب عبر حساب بوابة الھجرة [ أین أُقّدم الطلب؟

 الوزارة في أن تُقّدم طلبًا عن طریق استمارة ورقیة.

متطلبات التأشیرة من حیث الصحة واألمان  RoSیجب أن تتوفر لدى جمیع ُمقدّمي طلب الحصول على تأشیرة  متطلّبات التأشیرة

ة توقیع إقرار سن 18الوطني وحسن السیرة والسلوك، كما یجب على مقدمي الطلبات ممن تزید أعمارھم عن 

 ].Australian Values Statementالقیم األسترالیة [

إلجراء تقییم الحمایة مجددًا، ولن یحتاج أغلبیة مقدمي الطلبات ألن یحضروا  RoSلن یحتاج مقدمو طلب تأشیرة 

 مقابلة.

قیّم أھلیة كل فرد من األسرة باستطاعة أفراد األسرة الواحدة تقدیم الطلب معًا في استمارة طلب واحدة، ولكن ستُ  األسرة

 للحصول على التأشیرة بمفرده.

إن كان لدیك ظروف خاصة أو فریدة وكنت بحاجة إلى دعم فاتصل بمقدّمي الخدمات القانونیة المجتمعیة للجوء  ظروف خاصة

 والھجرة في والیتك أو مقاطعتك، (راجع الئحة مقدمي الخدمات أدناه).

باستطاعتك المساعدة على تسریع عملیة دراسة طلبك عن طریق االستجابة لطلب الوزارة للمعلومات اإلضافیة  تغییر الظروف

. اطلع على واصل معكتغییر لظروفك أو تفاصیل التخالل الفترة المحددة، وإخبار الوزارة حالما یطرأ أي 

in-https://immi.homeaffairs.gov.au/change-الرابط التالي للمزید من المعلومات (

details-situation/contact.( 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
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الجدول الزمني لدراسة 

 الطلبات

 شھًرا من تاریخ بدء البرنامج. 12الطلبات المقدّمة خالل سیتّم دراسة أغلب 

 

 مساعدة مجانیة في تقدیم طلب الحصول على تأشیرة

م ھذه المساعدة مجانًاملیون دوالر خالل سنتین لمنح المساعدة في تقدیم طلبات التأشیرة  9.4لقد رصدت الحكومة مبلغ  ، وستُقدِّ

 نونیة لالجئین والمھاجرین في جمیع أرجاء أسترالیا مجانًا.مؤسسات مجتمعیة متخصصة في الخدمات القا

،  SHEVأو  TPV، ممن یحملون تأشیرة RoSوبالرغم من أنھ لیس إلزامیًا فباستطاعة مقدمي طلب الحصول على تأشیرة 

 االتصال بُمقدّمي الخدمات القانونیة في والیتھم أو مقاطعتھم إن كانوا بحاجة لمساعدة.

 موقع اإلنترنت لوالیة أو المقاطعةا مقدمو الخدمات

  www.refugeelegal.org.au فكتوریا  ]Refugee Legalالمساعدة القانونیة لالجئین [

 Refugee Adviceخدمة نصائح الالجئین وقضایاھم 
and Casework Service (RACS) 

 www.racs.org.au نیو ساوث ویلز

 Immigration Adviceمركز نصائح وحقوق الھجرة (
and Rights Centre (IARC) بناًء على تحویل من (

 RACS NSWقبل 

 www.iarc.org.au نیو ساوث ویلز

 www.legalaidact.org.au مقاطعة العاصمة األسترالیة ] Legal Aidوكالة المساعدة القانونیة [

 Refugee andخدمات الالجئین والھجرة القانونیة [
Immigration Legal Service] (RAILS( 

 www.rails.org.au كوینزالند

 www.circlegreen.org.au غرب أسترالیا ]Circle Greenسركل غریین [

 Legal Servicesمفّوضیة الخدمات القانونیة [
Commission[ 

 www.lsc.sa.gov.au جنوب أسترالیا

 Tasmanianالخدمات القانونیة التازمانیة لالجئین [
Refugee Legal Service [ 

 www.trls.org.au تازمانیا

 www.legalaid.nt.gov.au المقاطعة الشمالیة ]Legal Aidوكالة المساعدة القانونیة [

] ال تأخذ رسوًما الستعجال طلب الحصول على تأشیرة، وإن The Department of Home Affairsإن وزارة الداخلیة (الھجرة) [ یُرجى المالحظة:
 ُعرضت علیك ھذه الخدمة فاعلم بأنھا عملیة احتیال.

 RoSالخدمات والمنافع لحاملي تأشیرة 

جمیع الحقوق والمنافع التي یتمتع بھا أي شخص ذي تأشیرة دائمة، بما في ذلك عدم وجود فترة انتظار  RoSسیكون لدى حاملي تأشیرة 

 واألھلیة الفوریة لما یلي: 

  كّل دفعات الضمان االجتماعي؛)www.servicesaustralia.gov.au(  ، 

 ؛  (البرنامج الوطني للتأمین ضّد اإلعاقةwww.ndis.gov.au ،( 

 ؛ (مساعدات التعلیم العاليwww.studyassist.gov.au  .( 

 إلى ما یلي: RoSكما سیتأھل حاملو تأشیرة 

 جنسیة األسترالیة حالما یتوفر لدیھم شرط اإلقامة والمتطلبات األخرى.ألن یحصلوا على ال 

  .ألن یكفلوا أفراد أسرتھم للمجيء إلى أسترالیا بحسب تأشیرات األسرة ضمن برنامج الھجرة 

شكل غیر نظامي عن لقد ُرفع حظر أولویة دراسة تأشیرات األسرة ضمن برنامج الھجرة للكفالء والضامنین الذین قد دخلوا إلى أسترالیا ب

 ).UMAطریق البحر (

ودعم الصحة النفسیة والعقلیة المعتمد والمجاني عن طریق ] Medicareالرعایة الصحیة [في الحصول على  RoSسیستمر حاملو تأشیرة 

األنترنت ؛ للمزید من المعلومات اطلع على موقع وزارة الصحة على برنامج مساعدة الناجین من التعذیب والصدمات

)www.health.gov.au.( 

 

http://www.refugeelegal.org.au/
http://www.racs.org.au/
http://www.iarc.org.au/
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.rails.org.au/
http://www.circlegreen.org.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.trls.org.au/
http://www.legalaid.nt.gov.au/
http://www.servicesaustralia.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/
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 معلومات إضافیة

على موقع الوزارة على اإلنترنت؛ العنوان  RoSھناك المزید من المعلومات عن تأشیرة 

 status-of-listing/resolution-visa/visa-a-https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-851ھو:

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
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