ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون يف
اتخاذ إجراءات قانونية من أجل إطالق رساحهم
نسخة مخترصة
ّ
وفر ورقة المعلومات هذه معلومات أساسية لألشخاص المحتجزين ً
حاليا يف مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الهجرة.
ت
ُ
تأشيات انتقالية ( )bridging visasوأطلق رساحهم من مراكز االحتجاز التابعة لوزارة
ُمنح عدد من األشخاص ،يف اآلونة
األخية ،ر
ر
ً
تم نقل بعض هؤالء األشخاص إىل ر
الهجرةّ .
الطب (( )Medevacالملغاة اآلن) .ونحن ندرك أيضا
قواني اإلخالء
أسياليا بموجب
ر
ي
ّ
ّ
تأشيات انتقالية قاموا برفع دعاوى قانونية يف المحاكم قبل إطالق رساحهم.
بأن بعض األشخاص الذين تم إطالق رساحهم ومنحهم ر

ما الخطوة التالية؟
قانون عىل استشارة قانونية مختصة قبل اتخاذ أي خطوات .األسباب
من األهمية بمكان حصول كل شخص يفكر يف اتخاذ إجراء
ي
ه:
الرئيسية لذلك ي
ّ
اليقي وتنطوي عىل مخاطر
● اإلجراءات القانونية المتخذة بهدف إطالق رساح األفراد من مراكز االحتجاز محفوفة بعدم
ر
ً
جسيمة ،بما ف ذلك ر
التحيل إىل بابوا غينيا الجديدة أو ناورو أو يف بعض الحاالت ،احتمال إعادتهم قرسيا إىل موطنهم
ي
األصىل.
ي
ر
ّ
ّ
● إذا طلب أي شخص أن يتم ترحيله من أسياليا ،فثمة احتمال أن يتم ترحيله إىل أي بلد متيرس وليس فقط إىل البلد الذي طلب
ترحيله إليه.
ر
ر
ر
● يجب عىل األشخاص عدم طلب اليحيل من أسياليا ما لم يكونوا عىل استعداد للرحيل من أسياليا ولديهم الرغبة بذلك.
ً
فرص النجاح وأي مخاطر محتملة عىل الشخص تعتمد كليا عىل ظروف كل فرد.
ّ
ً
محتجزا أم ال ف ر
أن عملية إعادة التوطي ف الواليات المتحدة منفصلة ً
أسياليا ،ال
تماما عن مسألة ما إذا كان الشخص
حي
● يف ر
ي
ر ي
التوطي يف الواليات المتحدة.
تأثي هذا األمر بأي شكل من األشكال عىل عملية إعادة
يمكننا أن نضمن عدم ر
ر
ر
نبغ التعامل معه بعناية .إلسداء المشورة
الب يمكن اتخاذها هو أمر معقد وي ي
تقديم المشورة القانونية بشأن اإلجراءات المحتملة ي
لألشخاص عىل نحو سليم ،يحتاج المحامون إىل مساعدة الشخص يف الحصول عىل مستندات من وزارة الشؤون الداخلية ويستغرق هذا
األمر يف العادة عدة أشهر .ى
يرج االتصال بإحدى المنظمات أدناه للحصول عىل المشورة والمعلومات بصورة مجانية.
تفاصيل االتصال للحصول عىل استشارة قانونية مجانية
يوم
طالب اللجوء ( :)ASRCيرج االتصال عىل الرقم  0478 700 605ما ربي الساعة  10.30و 12.00ي
مركز الموارد الخاصة ب ى ي
ثني والخميس (لألشخاص المحتجزين يف جميع الواليات باستثناء نيو ساوث ويلز)
اإل ر
القانون الخاص بالالجئي ( :)Refugee Legalيرج االتصال بالرقم  03 9413 0100ما ربي الساعة  10.00و 14.00
المركز
ي
يوم األربعاء والجمعة (لألشخاص المحتجزين يف جميع الواليات باستثناء نيو ساوث ويلز)
ي
ً
ثني إىل الجمعة  10صباحا إىل 1
خدمة تقديم المشورة والدعاوى القضائية لالجئي ( :)RACSتقديم المشورة عي الهاتف :اإل ر
ر
ً
ً
ون إىل  admin@racs.org.auمع ذكر
ظهرا أو  2من بعد الظهر إىل  4مساء عىل الرقم  02 8355 7227أو عي إرسال بريد إلكي ي
اسمك ورقم هاتفك وسنعاود االتصال بك (لألشخاص المحتجزين يف جميع الواليات باستثناء والية فيكتوريا)

