
سٹ ٹریک سسٹ کے تحت عمل ہورہ ہ مالت پر ف ئے ہے جن کے مع ہ کے متالشی ان لوگوں کی ت پن وم اس ک  –ے یہ مع
نس  2013دسمبر  31اور  2012اگست  13مط وہ لوگ ہیں جو  کے دوران کشتی کے ذریعے آئے اور جنہیں کبھی م

ی گی ۔  ؤرو نہیں لے ج  جزیرے ی ن
 
ی سیف ہیوین   (TPV)اس گروہ کے تم افراد کو ایک خط بھیج گی ہے جس میں انہیں اس نئے ٹیمپریری پروٹیکشن ویزا  

مے( میں کہ گی ہے کہ وہ  (SHEV)اینٹر پرائز ویزا  ئے درخواست دینے کی دعوت دی گئی ہے ۔ اس خط )دعوت ن  کی
TPV  یSHEV  ئے  کتے ہیں ۔  روز کے اندر درخواست دے س 60کی

 
مہ( ان تم لوگوں کو جنہیں یہ  د ہی ایک اور  2016جون  -ی جنوری 2015خط )دعوتن ن موصول ہوا ، انہیں ج کے درمی

ن سے موصول ہوگ جس میں ان سے  رہ درخواست کی  SHEVی  TPVخط محکمے کی ج ئے درخواست دینے دوب کی
ئیگی ۔ اس خط میں کہ گی ہے کہ  ئے  SHEVی  TPVج سکتی ہے ۔ ان  30ی  60کی روز کے اندر درخواست دی ج

ںخطوط ک ایک نمونہ   دی ج رہ ہے ۔   یہ
 

  ۔  ہ کرنا چاہئےطسے راب ASRCاگرآپکو محکمے کی طرف سے یاد دہانی کا ایسا کوئی خط موصول ہو تو آپکو جلد از جلد 
 

نی ک خط موصول ہو :  د دہ ن سے ی ئے جنہیں محکمے کی ج  ان لوگوں کی
 

ر کی فہرست  ASRC: اگر آپ اگر آپ ایک کالئنٹ ہیں ٭       ری انتظ چکے ہیں اور آپ ہم نونی پروگرا میں ج  کے ق
مل ہیں تو آپ ہمیں          ئیں کہ آپ کو محکمے سے  9889 9274 (03)میں ش نی ک خط موصول فون کریں اور بت د دہ  ی
د از  legal_ft@asrc.org.au۔ آپ اپنے خط کی ایک نقل ہوا ہے           کو ای میل بھی کر سکتے ہیں ۔ پھر ہ آپ کو ج
ئ         د درخواست دینے کی ت کج  وقت دینگے ۔   ے مالق

ت ASRC: اگر آپ اگر آپ کالئنٹ نہیں ہیں ٭        نونی خدم نونی پروگرا میں نہیں گئے اور کبھی کسی دوسری ق  کے ق
ی تو براہ کر             بجے   4بجے سے  2پرہ سے پیر ی جمعرات کے دن   9827 9274 (03)کی تنظی سے مدد نہیں م
نی ک خط موصول ہوا ہو ۔ کے            د دہ ت کریں بشرطیکہ آپکو ی ن ب    درمی
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