
 3از  1صفحھ                 بھ ویزاھای دایمی SHEVیا  TPVانتقال 

 بھ ویزاھای دایمی SHEVیا  TPVانتقال 
) و دارندگان 785(ویزای تحفظی موقت ساب کالس  Subclass 785 Temporary Protection visa (TPV)دولت استرالیا دارندگان 

Subclass 790 Safe Haven Enterprise visa (SHEV)  790( ویزای مشارکت پناھگاه امن ساب کالس (SHEV) را واجد (

 شرایط برای درخواست ویزای دایمی کرده است.

 واجد شرایط بودن 

) یا 785(ویزای تحفظی موقت ساب کالس  Subclass 785 Temporary Protection visa (TPV)  2023فبروری  14 اگر پیش از

Subclass 790 Safe Haven Enterprise visa (SHEV)  790( ویزای مشارکت پناھگاه امن ساب کالس (SHEV) را داشتید یا (

(ویزای حل  Subclass 851 Resolution of Status (RoS)برای آن درخواست داده اید، ممکن است واجد شرایط برای ویزای دایمی 

 ) باشید. 851وضعیت ساب کالس 

ا را برآورده نمی سازید، منتظر نتیجھ بررسی شایستگی یا قضایی نیستید، و تمام راه ھا برای ماندن در اگر شما تعھدات حفاظتی استرالی

 استرالیا را از دست داده اید، انتظار می رود کھ داوطلبانھ استرالیا را ترک کنید. ممکن است برای خروج از استرالیا بھ شما کمک شود. 

 سفر غیرقانونی بھ استرالیا

(عملیات محافظت از مرزھا) است. پالیسی ھای حفاظت از مرزھای استرالیا تغییر  Operation Sovereign Bordersد بھ دولت متعھ

 نکرده و نخواھد کرد. ھر فردی کھ کوشش کند بھ طورغیرقانونی بھ استرالیا سفر کند، بھ طور دایم در اینجا ساکن نخواھد شد. 

 ویزای معتبر بھ استرالیا سفر کند:ھر کسی کھ تالش کند با کشتی و بدون 

  ،از جایی کھ حرکت کرده است بھ آنجا برگردانده می شود 

  بھ کشور اصلی اش برگردانده می شود، یا 

  .برای ارزیابی ادعاھای حفاظتی اش بھ یک کشور ارزیابی کننده منطقھ ای منتقل می شود 

مرزھا، حفاظت از مرزھای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از تالش ھدف استرالیا از این پالیسی ھای سختگیرانۀ حفاظت از 

 برای سفرھای خطرناک با کشتی دراقیانوس باز است.

 درخواست داد RoSچگونھ باید برای ویزای 

 

 (بھ شمول درخواست دھندگان بعدی) TPV/SHEVدرخواست دھندگان 

بعد از  TPV/SHEV(بھ شمول درخواست  2023فبروری  14 را قبل از TPV/SHEVاگردرخواست  روند درخواست

این وزارت درخواست  ضرورت بھ انجام ھیچ کاری ندارید.ختم ویزای قبلی) بھ این وزارت داده اید،

TPV/SHEV  شما را بھ درخواست ویزایRoS .تبدیل می کند 

چگونھ بفھمم کھ درخواست 

 من تبدیل شده است؟

تبدیل می کند.  RoSشما را بھ طور اتومات بھ درخواست ویزای  TPV/SHEVاین وزارت درخواست 

اگر وزارت درخواست شما را تبدیل کرده باشد، شما اطالعیھ ای دریافت نخواھید کرد. این وزارت زمانی 

بھ شما داده  RoSبا شما تماس خواھد گرفت کھ ضرورت بھ معلومات بیشتر داشتھ باشد یا زمانی کھ ویزای 

 شده باشد.
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 دراین وزارت ندارند) SHEVیا  TPV(کھ درخواست بعدی برای  SHEVیا  TPVدارندگان 

وارد استرالیا شده اند (و درخواستی برای ویزا  2023فبروری  14کھ قبل از  TPV/SHEVدارندگان  روند درخواست

 RoSبھ صورت آنالین برای ویزای  ImmiAccountاز طریق  دراین وزارت ندارند) می توانند

. شما ضرورت بھ اطالعیھ در مورد برداشتھ شدن مانع در دادن درخواست ندارید. این در رخواست بدھندد

 فورم الکترونیک گنجانده شده است. 

 موجود است.  RoSصفحھ ویزای معلومات بیشتر در مورد اینکھ چگونھ درخواست بدھید در

درخواست بدھید. اگر این کار را  RoSبرای ویزای  فعلی تان TPV/SHEVقبل از انقضای شما باید  چارچوب زمانی

 نکنید، شما غیرقانونی خواھید شد و ممکن است دسترسی بھ خدمات دولتی را از دست بدھید. 

چگونھ بفھمم کھ درخواست 

من بھ این وزارت رسیده 

 است؟

ن را دریافت ھنگامی کھ یک درخواست صحیح می دھید، شما نامھ ای مبنی بر تایید رسیدن درخواست تا

 خواھید کرد. اگر درخواست درستی نداده باشید، دلیل صحیح نبودن آن بھ شما اطالع داده می شود. 

 

  TPV/SHEVدارندگان سابق 

ختم شده است،  2023فبروری  14ھستید و اعتبار ویزای شما قبل از  TPV/SHEVاگر شما دارندۀ قبلی  روند درخواست 

. درخواست درخواست بدھید RoSبرای ویزای  ImmiAccountاز طریق بھ صورت آنالین می توانید 

 شما نیز بھ عنوان درخواست برای بریجینگ ویزا در نظر گرفتھ می شود. 

چگونھ بفھمم کھ درخواست 

 من دریافت شده است؟

ھنگامی کھ یک درخواست صحیح می دھید، شما نامھ ای مبنی بر تایید رسیدن درخواست تان را دریافت 

 خواھید کرد. اگر درخواست صحیحی ارائھ نکرده اید، دلیل صحیح نبودن آن بھ شما اطالع داده می شود.

 

  RoSمعلومات مھم برای ھمھ درخواست دھندگان ویزای 

 ھیچ فیسی ندارد.  RoSدرخواست دادن برای ویزای   فیس

مگر اینکھ از طرف این وزارت بھ صورت آنالین درخواست بدھید،  ImmiAccountشما باید از طریق  بھ کجا باید درخواست داد

 مجوز ارسال فورم درخواست کاغذی را داشتھ باشید.

باید شرایط الزم را در ارتباط بھ صحت، امنیت ملی و شخصیت  RoSھمھ درخواست دھندگان ویزای  شرایط الزم برای ویزا

 سالھ و باالتر باید بیانیھ ارزش ھای استرالیا را نیز امضا کنند. 18واست دھندگان برآورده کنند. درخ

ضرورت بھ انجام ارزیابی بیشترجھت تعھدات حفاظتی ندارند. اکثر  RoSدرخواست دھندگان ویزای 

 درخواست دھندگان ضرورت ندارند کھ در مصاحبھ اشتراک کنند.

فورم درخواست با ھم یکجا درخواست بدھند، با این حال ھر درخواست اعضای خانواده ممکن است در یک  خانواده

 دھنده جداگانھ ارزیابی می شود.

اگر شرایط شما خاص یا منحصربھ فرد است و ضرورت بھ پشتیبانی دارید، با ارائھ دھنده خدمات تخصصی  شرایط خاص

ارائھ دھندگان این خدمات را در زیر  حقوقی پناھندگی و مھاجرت در ایالت یا قلمرو تان تماس بگیرید (لیست

 ببینید).

شما می توانید با جواب دادن بھ تقاضاھای وزارت برای معلومات در محدوده ھای زمانی مشخص شده، بھ  تغییر در شرایط شما

را فوری بھ  تغییرات در شرایط یا جزئیات تماس تانخود کمک کنید.  RoSپیشرفت درخواست ویزای 

وزارت از این طریق اطالع دھید:                                       

)details-situation/contact-in-https://immi.homeaffairs.gov.au/change(. 

 ماه پس از شروع بررسی خواھد شد. 12اکثراین پرونده ھا در ظرف  چارچوب زمانی بررسی

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
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 کمک رایگان برای درخواست ویزا

برای این روند اختصاص داده  رایگانت درخواست ویزا بھ صورت میلیون دالر را طی دو سال برای کمک جھ 9.4دولت مبلغ 

است. ارائھ دھندگان خدمات تخصصی حقوقی پناھندگی و مھاجرت جامعھ در سراسر استرالیا این کمک را رایگان ارائھ 

 خواھند کرد.

ضرورت بھ درخواست می دھند، در صورت  RoSکھ برای ویزای  TPV/SHEVدر حالی کھ اجباری نیست، دارندگان 

 کمک می توانند با ارائھ دھنده خدمات قانونی در ایالت یا قلمرو شان تماس بگیرند.

 وبسایت ایاالت/ قلمروھای دارای خدمات  ارائھ دھندۀ خدمات

Refugee Legal (حقوقی پناھندگی)  ویکتوریا www.refugeelegal.org.au  

Refugee and Casework Support (RACS)  )
 حمایت پناھنده و کار پرونده) 

 www.racs.org.au نیو ساوت ولز

Immigration Advice and Rights Centre 
)IARC مرکز مشاوره و حقوق مھاجرت) ((IARC) (

 RACS NSWبا ارجاع از 

 www.iarc.org.au نیو ساوت ولز

Legal Aid  (کمک حقوقی) قلمرو مرکزی استرالیا www.legalaidact.org.au 

Refugee and Immigration Legal Service 
)RAILS(خدمات حقوقی پناھندگی و مھاجرت) ( 

 www.rails.org.au کوینزلند

Circle Green (حلقۀ سبز) استرالیای غربی www.circlegreen.org.au 

Legal Services Commission  کمیسیون خدمات )
 حقوقی)

 www.lsc.sa.gov.au استرالیای جنوبی

Tasmanian Refugee Legal Service  خدمات)
 حقوقی پناھندگی تسمانیا) 

 www.trls.org.au تسمانیا

Legal Aid (کمک حقوقی) قلمرو شمالی www.legalaid.nt.gov.au 

 وزارت امور داخلھ برای پیگیری سریع ویزا فیس مطالبھ نمی کند.  اگر این خدمات بھ شما پیشنھاد شود، کالھبرداری است. * لطفا توجھ داشتھ باشید:

 RoSخدمات و مزایا برای دارندگان ویزای 

دریافت می کنند، از حقوق و مزایایی مانند ھمھ ساکنان دایم استرالیا برخوردار خواھند شد. این شامل واجد  RoSافرادی کھ ویزای دایمی 

 شرایط بودن فوری و بدون دوره انتظار برای موارد زیر می شود: 

 تمام پرداخت ھای تامین اجتماعی )www.servicesaustralia.gov.au(  

 طرح ملی بیمھ معلولیت ،)www.ndis.gov.au( و ، 

 کمک تحصیالت عالی )www.studyassist.gov.au(  

 زیر خواھند بود:واجد شرایط برای موارد  RoSدارندگان ویزای 

 .پس از برآورده کردن شرایط اقامت و سایر شرایط ، شھروند استرالیا شوند 

 .خانواده خود را برای آمدن بھ استرالیا تحت جریان ویزای خانوادگی برنامۀ مھاجرت اسپانسر کنند 

لیا شده اند، دیگر در پایین ترین درجۀ اولویت ) وارد استراUMAاسپانسرکننده ھا یا پیشنھاد دھندگانی کھ بھ طورغیرمجاز از طریق دریا (

 بررسی درخواست برای ویزای خانوادگی برنامھ مھاجرت قرار نمی گیرند.

تیبانی بھ پش www.health.gov.auبرنامھ کمک بھ بازماندگان شکنجھ و تروما و از طریق  مدیکرھمچنان بھ  RoSدارندگان ویزای 

  رایگان صحت روانی تخصصی دسترسی خواھند داشت.

  

 معلومات بیشتر

معلومات بیشتر در وب سایت این وزارت موجود است:                                                                                
851-status-of-listing/resolution-visa/visa-a-https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting 

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