
 

 4از  1صفحھ                 بھ ویزاھای دائمی TPV/SHEVانتقال 

 بھ ویزاھای دائمی TPV/SHEVانتقال 
 Safe Haven Enterpriseو  785) زیر گروه TPV(محافظت موقت) ( Temporary Protectionدولت استرالیا دارندگان ویزاھای 

 را واجد شرایط برای درخواست ویزای دائم کرده است. 790) زیر گروه SHEV(طرح پناھگاه امن) (

 واجد شرایط بودن 

(طرح پناھگاه  Safe Haven Enterpriseیا  785) زیر گروه TPV(محافظت موقت) ( Temporary Protectionاگر دارنده ویزای 

 Resolutionاست برای ویزای دائمی  درخواست ارائھ داده اید، ممکن 2023فوریھ  14ھستید یا قبل از 790) زیر گروه SHEVامن) (

of Status  851(حل و فصل موقعیت) زیر گروه )RoS.واجد شرایط باشید ( 

اگر تعھدات محافظتی را بکار نمی گیرید، منتظر نتایج شایستگی ھا یا تجدید نظر قضایی نیستید، و تمامی راه ھای ماندن در استرالیا را 

 داوطلبانھ استرالیا را ترک کنید و ممکن است برای ترک استرالیا کمک در اختیارتان قرار بگیرد.  امتحان کرده اید، انتظار می رود کھ

 سفر غیر قانونی بھ استرالیا

) متعھد است. سیاست ھای محافظتی مرزی استرالیا تغییر نکرده و Operation Sovereign Bordersدولت بھ عملیات مرزھای مستقل (

 سعی کند بھ طور غیر قانونی بھ استرالیا سفر کند، بھ طور دائمی در اینجا اسکان نخواھد یافت.  نخواھند کرد. ھر فردی کھ

 ھر کسی کھ سعی کند بدون ویزایی معتبر با قایق بھ استرالیا سفر کند:

  بھ مبدا سفرش بازگردانده می شود 

  بھ کشورش بازگردانده می شود یا 

  .بھ کشور پردازش منطقھ ای جھت ارزیابی ادعاھای محافظتش انتقال می یابد 

ھدف سیاست ھای شدید مرزھای استرالیا، محافظت از مرزھای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان و بازداشتن افراد از امتحان کردن 

 سفرھای خطرناک با قایق بھ آن سوی اقیانوس است.

  RoSنحوه درخواست برای ویزای 

 

 (شامل متقاضیان آتی می شود) TPV/SHEVمتقاضیان با ویزای 

نزد وزارت ارائھ داده اید ( شامل درخواست  TPV/SHEV، درخواست 2023فوریھ  14اگر پیش از  روند درخواست

TPV/SHEV  ،(وزارت، درخواست  نیازی نیست کھ ھیچ کاری انجام بدھید.آتی می شودTPV/SHEV 

 تبدیل می کند. RoSیزای تان را بھ درخواست و

چطور متوجھ می شوم کھ 

درخواست من تبدیل شده 

 است؟

تبدیل می کند. اگر  RoSتان را بطور اتوماتیک بھ درخواست ویزای  TPV/SHEVوزارت، درخواست 

وزارت درخواست تان را تبدیل کرده باشد، شما ھشداری دریافت نخواھید کرد، وزارت در صورتی کھ نیاز 

 تان اعطا شده باشد، با شما تماس خواھد گرفت. RoSاطالعات بیشتر داشتھ باشد یا وقتی ویزای بھ 

 

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 بھ ویزاھای دائمی TPV/SHEVانتقال 4از  2صفحھ       

  آتی نزد وزارت ندارند) TPV/SHEV(کھ درخواست  TPV/SHEVدارندگان ویزای 

 

وارد استرالیا شده اند (و درخواستی نزد  2023فوریھ  14کھ پیش از  TPV/SHEVدارندگان ویزای  روند درخواست

درخواست  RoS، بھ صورت آنالین برای ویزای ImmiAccountاز طریق  ارت ندارند)، می توانند وز

 . شما نیازی بھ ھشدار درخواست برای رفع محدودیت ندارید. این در فرم الکترونیک درج شده است. بدھند

 . یافت RoSصفحھ ویزای اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست را می توان در

درخواست  RoSشما باید برای یک ویزای کنونی شما تمام شود،TPV/SHEVپیش از آنکھ اعتبار ویزای  بازه زمانی

. اگر این کار را نکنید، اقامت تان غیر قانونی بوده و ممکن است دسترسی بھ خدمات دولتی را ارائھ دھید

 از دست بدھید. 

چطور متوجھ می شوم کھ 

درخواست من دریافت شده 

 است؟

وقتی درخواست معتبری ارائھ می کنید، نامھ ای مبنی بر تایید درخواست تان دریافت خواھید کرد. اگر 

ارائھ نداده باشید، بھ شما ھشدار داده خواھد شد کھ بھ چھ دلیل درخواست تان معتبر  درخواست معتبری

 نبوده است. 

 

 قبلی  TPV/SHEVدارندگان 

تمام شده  2023فوریھ  14قبلی ھستید و اعتبار ویزای تان پیش از  TPV/SHEVاگر شما دارنده ویزای  روند درخواست

. درخواست بدھید RoSبرای ویزای  ImmiAccountطریق آنالین، از است، می توانید بھ صورت

 درخواست تان ھمچنین بھ عنوان درخواستی برای یک ویزای بریجینگ در نظر گرفتھ خواھد شد. 

چطور متوجھ می شوم کھ 

درخواست من دریافت شده 

 است؟

خواھید کرد. اگر وقتی درخواست معتبری ارائھ می کنید، نامھ ای مبنی بر تایید درخواست تان دریافت 

درخواست معتبری ارائھ نداده باشید، بھ شما ھشدار داده خواھد شد کھ بھ چھ دلیل درخواست تان معتبر 

 نبوده است.

 

  RoSاطالعات مھم برای تمامی متقاضیان ویزای 

 نیست.  RoSھیچ ھزینھ ویزایی برای درخواست ویزای  ھزینھ

، مگر آنکھ از سوی وزارت درخواست بدھید، ImmiAccountصورت آنالین و از طریق شما باید بھ  کجا درخواست ارائھ دھیم

 مجاز شده اید کھ نسخھ کاغذی فرم را تکمیل کرده و ارائھ کنید.

باید الزامات در رابطھ با سالمتی، امنیت ملی و شخصیت را برآورده کنند.  RoSتمامی متقاضیان ویزای  الزامات ویزا

) را نیز Australian Values Statementباالتر باید بیانیھ ارزش ھای استرالیا ( سالھ و 18متقاضیان 

 امضا کنند.

، مورد ارزیابی بیشتر در مورد تعھدات محافظت قرار بگیرند. اغلب RoSنیازی نیست کھ متقاضیان ویزای 

 متقاضیان نیازی بھ شرکت در یک مصاحبھ ندارند.

با یکدیگر در یک فرم، درخواست ارائھ بدھند، اما ھر متقاضی بھ نوبھ خود اعضای خانواده می توانند  خانواده

 ارزیابی می شود.

اگر شرایط خاص یا منحصر بفردی دارید و نیازمند حمایت ھستید، با متخصص پناھنده اجتماعی و ارائھ  شرایط خاص

ارائھ کنندگان خدمات در پایین کننده خدمات قانونی مھاجرت در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید (بھ فھرست 

 مراجعھ کنید).

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
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شما می توانید با پاسخ دادن بھ درخواست ھای وزارت برای اطالعات در بازه ھای زمانی مشخص شده، بھ  تغییر در شرایط

 را در اسرع وقت تان کمک کنید. تغییر در شرایط یا مشخصات تماس تان RoSپیشروی درخواست ویزای 

 ).details-ctsituation/conta-in-https://immi.homeaffairs.gov.au/changeبھ وزارت بگویید (

 ماه از آغاز پرونده پردازش خواھد شد. 12بیشتر حجم پرونده ھا در طی  بازه زمانی پردازش

 

 کمک رایگان جھت درخواست ویزا

برای این روند اختصاص داده  بھ صورت رایگانمیلیون دالر را طی دو سال برای کمک جھت درخواست ویزا  9.4دولت 

و ارائھ دھندگان خدمات قانونی مھاجرت در سراسر استرالیا این کمک را بھ صورت رایگان  است. متخصصین پناھنده اجتماعی

 ارائھ خواھند داد.

درخواست می دھند، می توانند در صورت  RoSکھ برای ویزای  TPV/SHEVاجباری وجود ندارد، اما دارندگان ویزاھای 

 مرو خود تماس بگیرند.نیاز بھ کمک، با ارائھ دھنده خدمات قانونی در ایالت یا قل

ایالت ھا/ قلمروھایی کھ این  ارائھ دھنده خدمات
 خدمات را دارند

 وب سایت

Refugee Legal  ویکتوریا www.refugeelegal.org.au  

Refugee Advice and Casework Service (RACS) نیوساوت ولز www.racs.org.au 

Immigration Advice and Rights Centre 
)IARC در موارد ارجاع شده از سوی (RACS 

NSW 

 www.iarc.org.au نیوساوت ولز

Legal Aid  قلمروی پایتخت استرالیا www.legalaidact.org.au 

Refugee and Immigration Legal Service (RAILS) کوئینزلند www.rails.org.au 

Circle Green استرالیای غربی www.circlegreen.org.au 

Legal Services Commission استرالیای جنوبی www.lsc.sa.gov.au 

Tasmanian Refugee Legal Service  تاسمانیا www.trls.org.au 

Legal Aid  قلمروی شمالی www.legalaid.nt.gov.au 

 وزارت کشور ھزینھ ای را برای پیگیری سریع ویزا دریافت نمی کند. اگر این خدمات را از شما خواستند، این کالھبرداری است. * توجھ داشتھ باشید:

  RoSخدمات و امتیازات برای دارندگان ویزای 

دائمی بھ آنھا اعطا می شود، ھمان حقوق و امتیازات افراد با ویزای دائمی را خواھند داشت. این شامل نداشتن  RoSافرادی کھ ویزای 

 زمان انتظار و واجد شرایط بودن آنی برای این موارد می شود: 

 تمامی پرداختی ھای تامین اجتماعی )www.servicesaustralia.gov.au  ،( 

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

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

 :واجد شرایط خواھند بود تا RoSدارندگان ویزای 

 .پس از برآوردن الزامات اقامتی و سایر الزامات، شھروند استرالیایی شوند 

 .تحت گروه ویزای خانوادگی در برنامھ مھاجرت، اسپانسر خانواده برای آمدن بھ استرالیا شوند 

رجحیت را در پردازش )، دیگر کمترین اUMAاسپانسرھا یا پیشنھاد دھندگانی کھ از طریق دریایی وغیر مجاز وارد استرالیا شده اند(

 گروه ویزای خانوادگی در برنامھ مھاجرت دریافت نمی کنند.

وحمایت رایگان متخصص سالمت از طریق برنامھ کمک برای بازماندگان شکنجھ و تروما (  مدیکر ھمچنان بھ  RoSدارندگان ویزای 

Program of Assistance for Survivors of Torture and Trauma دسترسی خواھند داشت (www.health.gov.au( .( 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
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/
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 اطالعات بیشتر

visa/visa-a-https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-اطالعات بیشتر در وب سایت سازمان قابل دسترسی است: 

851-status-of-listing/resolution 

 

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