
  
  

Domestic and family violence and your visa - Pashto  

   زهیاو ستاسو و یخوالیتاوتر یکورن 
 .کورنی تاوتریخوالی پھ استرالیا کې جرم دی او پھ ھی  صورت کې د منلو وړ نھ دی  

  پھ یوه ناوړه اړیکھ کې پاتې شي.موږ د ویزې درلودونکي نھ ھ وو چې پھ ھر حالت کې د یوي ویزې د پایلې لپاره  

  .د ویزې لغوه کول پیچلي دي او ھره دوسیھ پھ  ان ړي  و ھ پھ پام کې نیول کیږي  

  یوازې وزیر یا یو  اکل شوی کارکوونکي (وزارت) د یو شخص د ویزې د ردولو یا لغوه کولو واک لري. د کورني

  تاوتریخوالي مرتکب نشي کولی د یوه شخص ویزه لغوه کړي.

 يشرد یا لغوه  یي د کورني تاوتریخوالي مرتکب کیدای شي خپلھ ویزه.  

  تاسو کولی شئ د خپلې ویزې وضعیت آنالین دVisa Entitlement Verification Online (VEVO)  .لھ الرې و ورئ

VEVO وي. موده ختمیژي او کوم شرایط لري چې ورسره تړلي بھ تاسو تھ و یي چې تاسو کومھ ویزه لرئ، کلھ یي  

o  :و ورئ-and-details-visa-visa/check-a-have-immi.homeaffairs.gov.au/visas/already

conditions/overview  

  تازه د اړیکو مالومات ولري، چي موږ وکولی شو ستاسو سره د ویزې د مھمو مالوماتو دا مھمھ ده چې وزارت ستاسو تر  ولو

  پھ اړه اړیکھ ونیسو.

  تاسو باید ډاډ ترالسھ کړئ چې تاسو خپلImmiAccount  ولرئ، چیرې چې تاسو اوسني یا راتلونکي د ویزې غو تنلیکونھ

و پاسورد سره جوړ شوی وي، کوم چې یوازې تاسو ورتھ مدیریت کولی شئ. دا مھمھ ده چې دا د جال بری نالیک آدرس ا

  السرسی ولرئ.

o  :و ورئonline.immi.gov.au  

  د امی ریشن د سیس م کارول کیدی شی ستونزمن وي، نو موږ تاسو ھ وو چې د یو راجستر شوي د امی ریشن اجنټ یا قانوني

ھ د امی ریشن مرستھ وغواړئ.  ینې چمتو کونکي پھ کورني تاوتریخوالي او د امی ریشن پھ مسلو کې تخصص متخصص  خ

  لري.

o  :و ورئ-your-with-help-can-support/who-immi.homeaffairs.gov.au/help

application/overview  

o  :و ورئfamilyviolencelaw.gov.au  

  د پارتنر ویزې  ینې درلودونکي او غو تونکي کولی شي د کورن  تاوتریخوالی (د کورن  تاوتریخوالی احکام) د دایمي ویزې

  مقرراتو الندې د غور لپاره غو تنلیک ورکړي.د ورکولو لپاره د  ان ړي 

o  :و ورئ-can-we-visa/how-your-and-violence-family-.homeaffairs.gov.au/visas/domesticimmi

help  

 سو د خپلې ویزې د وضعیت پھ اړه اندی من یاست، تاسو کولی شئ د وزارت سره اړیکھ ونیسئ تر و موږ ستاسو د ویزې کھ تا

  د وضعیت پھ حل کولو کې مرستھ وکړو او د مالتړي خدماتو پھ اړه مالومات چمتو کړو. 

  

 لپاره، و ورئ:لوماتو امد نورو 

visa-your-and-violence-family-immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic   
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