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  تسل کچ ېزیو د وساتس

 ؟ وهیژيپوضعیت پر ایا تاسو د خپلې ویزې 

 Visaد تاسو کولی شئ د خپلې ویزې وضعیت آنالین 
Entitlement Verification Online (VEVO)  له الرې چک

ووایي چې تاسو ستاسو د ویزې شرایط به تاسو ته  VEVOکړي. 
 موده ختمیژي.  کله یي او کومه ویزه لرئ

ته د السرسي لپاره مرستې ته اړتیا لرئ تاسو کولی  VEVOکه تاسو 
 زنګ ووهي. 881 131شئ د کورنیو چارو وزارت ته په 

immi.homeaffairs.gov.au/visas/already- وېب پاڼه:

-and-details-visa-visa/check-a-have

conditions/overview 

 ایا تاسو د شخصي هویت اسنادو ته السرسی لرئ؟

ایا تاسو خپل پاسپورټ ته السرسی لرئ؟ تاسو کولی شئ د خپل هیواد 

ا قونسلګرۍ یا سفارت سره اړیکه ونیسئ که تاسو مرستې ته اړتی

د نورو شخصي  لپارهغوښتنلیک د ویزې یوي موږ ممکن د  لرئ.

 اسنادو غوښتنه هم وکړو. 

 وېب پاڼه:

protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia 

 لرئ؟ ImmiAccountایا تاسو خپل 

ستاسو د خپلي ویزې د غوښتنلیک په اړه د وزارت دا مهمه ده چې 

جوړ کړئ. که تاسو د  ImmiAccountسره د اړیکو لپاره خپل 

پارتنر ویزې غوښتونکی یا لرونکی یاست نو تاسو کولی شئ خپل 

څخه لرې کړئ.  ImmiAccountپاتې ویزې غوښتنلیک له کوم بل 

 د دې کولو لپاره، الندې دواړه بشپړ کړئ:

  خپلImmiAccount کړئوړ ج 

  د یوه اجنټ یا ستاسو د سپانسرImmiAccount  څخه د خپل

غوښتنلیک د لرې کولو غوښتنه وکړئ، او د آنالین 

ImmiAccount  تخنیکي مالتړ فورم په ډکولو سره خپل نوي

 حساب ته خپل غوښتنلیک انتقال کړئ.

  تاسو باید خپل پاسورد هم بدل کړئ.

  online.immi.gov.auوېب پاڼه:

 

 

 ایا تاسو خپل شخصي مالومات له موږ سره تازه کړي؟

دا مهمه ده چې موږ ستاسو د اوسني اړیکو مشخصات، لکه ستاسو د 

 پوست بکس شمیره ولرو.د تلیفون شمیره او د کور پته یا 

کې تازه  ImmiAccountتاسو کولی شئ خپل توضیحات په خپل 

کړئ یا موږ ته د تماس / پاسپورټ توضیحاتو فورمې بدلولو سره خبر 

راکړئ. دا به ډاډ ترالسه کړي چې تاسو به له موږ څخه لیکونه 

 ترالسه کوئ. 

immi.homeaffairs.gov.au/form- وېب پاڼه:

listing/forms/929.pdf 

میاشتو  22استرالیا پوست د کورني تاوتریخوالی قربانیانو ته تر 

بکس وړیا السرسي وړاندیز کوي ترڅو تاسو سره په  POپورې د 

و کې مرسته وکړي او ډاډ ترالسه کړئ چې لاړیکه کې پاتې کید

 ته رسیږي. ستاسو لیکونه الهم تاسو 

your-aupost.com.au/receving/manage- ویب پاڼه:

-mail-mail/free-mail/redirect-hold-mail/redirect

boxes-po-and-redirection 

ایا څوک ستاسو سره د کډوالی )امیګریشن( په چارو کې 

 مرسته کوي؟ 

تاسو کولی شئ د کډوالۍ مشورې په ترالسه کولو کې مرسته ترالسه 

تاسو سره د ویزې په غوښتنلیک کي کړئ، او د اړتیا په صورت کې 

دا مهمه ده که چیرې هغه شخص د کډوالی ایجنت  مرسته وکړئ.

(مایګریشن اجنت) یا حقوقي متخصص وي چې دوی راجستر شوي 

ر شویو چارو وزارت په ویب پاڼه کې د راجستد کورنیو . يو

 ایجنتونو لست شتون لري.

immi.homeaffairs.gov.au/help- وېب پاڼه:

-your-with-help-can-support/who

application/overview  

که تاسو د مهاجرت مشورې ته اړتیا لرئ د متخصص حقوقي چمتو 

 و څخه وړیا قانوني مرستې هم شتون لري. یکونک

 familyviolencelaw.gov.au/ وېب پاڼه:

 

 

. 

 
ته زنګ ووهئ که چیرې یو څوک سخت ټپي وي یا عاجل طبي پاملرنې ته اړتیا ولري، که د یو چا ژوند له ګواښ سره  000په یاد ولرئ، 

 مخ وي، یا تاسو د پیښې شاهد یاست. په آسټرالیا کې پر پولیس اعتماد کیدی شي. زنګ وهل وړیا دي
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ایا تاسو زموږ د مالوماتو په پوهیدلو کې مرستې ته اړتیا 

 لرئ؟

  Translating and Interpreting Serviceد

(TIS National) ېکوي چ ېاندړخدمتونه و ړېهغو خلکو ته د ژبا 

 131سره په  یشئ له دو ینه کوي. تاسو کول ېخبر سيیلګپه ان

 .سئیون کهړیا 450

  tisnational.gov.au/وېب پاڼه:

 ایا تاسو آنالین خوندي یاست؟

کمشنر آنالین امنیت چک لست وکاروئ  eSafetyتاسو کولی شئ د 

ترڅو د هغه ګامونو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې تاسو یې کولی 

زیاتولو لپاره واخلئ او ډاډ ترالسه شئ د خپل شخصي خوندیتوب د 

کړئ چې تاسو کولی شئ د ټیکنالوژۍ کارولو ته دوام ورکړئ او په 

 اړیکه کي پاتې شئ.

issues/domestic-ov.au/keyesafety.g- ویب پاڼه:

-planning/online-safety-violence/online-family

checklist-safety 

 ایا تاسو اسناد ساتئ؟

دا یو ښه نظر دی چې د هغه شیانو اسناد وساتئ چې ستاسو او کوم 

ناوړه یا ګواښونکي شخص ترمنځ پیښیږي. دا د شواهدو په توګه 

راپور  لرئ چې پولیسو ته یيکارول کیدی شي که تاسو اړتیا 

ورکړئ، د خوندیتوب امر ترالسه کړئ، یا د ماشومانو د ځان سره د 

 ساتلو غوښتنه وکړئ. 

د بریښنالیک یا تکست پیغام له الرې کوم مهم پیغامونه کولی شي د 

 هغه اسنادو په ساتلو کې مرسته وکړي چې ویل شوي دي.

کې وساتئ چیرې چې دا  ډاډ ترالسه کړئ چې دا اسناد په خوندي ځای

 یا ویجاړ شي.او به د ناوړه ګټه اخیستونکي لخوا ونه موندل شي 

 لخوا اغیزمن شوي یاست؟  COVID-19ایا تاسو د 

دا مهمه ده چې پوه شئ چې تاسو اوس هم کولی شئ خپل کور یا 

د ضرر یا زیان له خطر څخه د کورنی تاوتریخوالی پورې  ،هستوګنه

محدودیتونو په اړه پریږدئ. د جزیاتو لپاره د  د COVID-19اړوند د 

 خپل ایالت / سیمې حکومت ویب پاڼه وګورئ. 

 australia.gov.au/states وېب پاڼه:

په اړه و قحقوکه تاسو کار کوئ، ایا تاسو د خپل کار د 

 پوهیږئ؟ 

په ) Fair Work Act(ن قانوایا تاسو پوهیږئ چې د منصفانه کار 

ته اړ دي چې تاسو ته اجازه درکړي ټول کارګمارونکي دي اساس 

واخلئ او د انعطاف وړ  يرخصت بی معاشهچې د کورني تاوتریخوالی 

 Fair Workکاري ترتیباتو غوښتنه وکړئ؟ د نورو جزیاتو لپاره د 

Ombudsman  .ویب پاڼه وګورئ 

and-fairwork.gov.au/leave/family- ویب پاڼه:

avele-violence-domestic 

که تاسو د مالیې بیرته ورکولو یا سپارلو کې مرستې ته اړتیا لرئ، د 

 (Australian Taxation Office (ATO)) آسټرالیا د مالیاتو دفتر

 مالتړ لري.  تيمالیا

difficult-in-ato.gov.au/General/Support- ویب پاڼه:

-crisis-times/Personal

support/#Familyanddomesticviolence  

 مرستې ته اړتیا لرئ؟ ایا تاسو د خپلو مالي مسلو سره

مالي مشاورین وړیا، خپلواکه او محرم خدمتونه وړاندې کوي ترڅو 

الري ته شي او د پور سره د تاسو سره مرسته وکړي چې بیرته سمي 

 معامله کولو لپاره ستاسو په اختیارونو خبري وکړئ. 

 National Debt Helplineد مالي مشاور سره د خبرو کولو لپاره 

کرښه د ذزنګ ووهي. دا وړیا تلیفونی 007 007 1800 په ته

 بجو څخه د مازدیګر 9:30دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار له 

 National Debt Helpline دبجو پورې خالصه وي.  4:30 تر

 الري او سرچینې آنالین شتون لري. يویب پاڼه کې نور

  ndh.org.au/وېب پاڼه:

که تاسو زده کوونکی یاست، ایا تاسو د شته مالتړي خدماتو 

 په اړه پوهیږئ؟ 

د آسټرالیا د زده کړې چمتو کونکي پدي ویاړي چي د زده کړي داسي 

تجربه رامینځته کوي چې د نړیوالو زده کونکو لپاره ښه استقبال، 

 نکی وي.دوستانه او مالتړ کو

شتون لري چې کولی شي ستاسو سره نه دلته یو لړ تخصصي خدمتو

 .مرسته وکړي

 studyaustralia.gov.au/english/live/support-وېب پاڼه:

services 

مالتړي ایا تاسو پوهیږئ چې چیرته تاسو د نورو 

 خدماتو په اړه مالومات ترالسه کولی شئ؟

ډیر ملي او ایالتي او سیمه ایز د کورني او د کورني د تاوتریخوالی 

 مالتړي خدمتونه شتون لري. 

 ,National Sexual Assault د وړیا تلیفوني او آنالین مشوره

Domestic and Family Violence Counselling 

Service  .ته زنګ ووهئ. 732 737 1800له الرې شتون لري 

کولی شي د لنډ مهاله ویزو وړ خلکو  Australian Red Crossد 

لپاره مالي مرستې چمتو کړي چې د مالي ستونزو سره مخ دي. د 

 Domestic Violence Financialمالوماتو لپاره د 

Assistance Program  ته مراجعه وکړئ. دوی ممکن تاسو

 خدمتونو ته هم راجع کړي، که اړتیا وي. قانوني او د کډوالي مالتړي

 for-help/help-redcross.org.au/get-ویب پاڼه:

-domestic-and-transition/family-in-migrants

assistance-financial-violence 

 

 

کله چې تاسو د ژباړونکي سمبول 

وګورئ تاسو کولی شئ د خپلې خوښې په 

ژبه د خبرو لپاره د مرستې غوښتنه 

 وکړئ.
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