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 قانونی اقدام  مورد  در  که  بازداشت در  افراد  برای  اطالعاتی  هرگ ب 

 کنند  می  فکر  شدن  د اآز  برای 

 کوتاهنسخه 

 

 افرادی که در حال حاضر در بازداشت مهاجرت به سر می برند، بیان می کند.   را برای ، اطالعات کلیدیتیبرگه اطالعااین 

  Medevac، تحت قوانین  افراداین برخی از  . از بازداشت مهاجرت آزاد شده اند ویزاهای بریجینگ اعطا شده است و تعدادی از افرادبه اخیرًا 

  آزاد شده اند، قبل از آزادی بریجینگ ن می دانیم که برخی از افرادی که با ویزای ا همچنی م. بودندبه استرالیا منتقل شده  )که حاال لغو شده است(

 دادرسی قضایی داده اند. درخواست دادگاه ها  به شان

 

 چکار کنم؟ بعد بایدمن 

. دالیل اصلی  کندصالحیت دار کسب اقدامی مشاوره حقوقی هر انجام می کند، الزم است قبل از  فکر اقدام قانونی به برای هر شخصی که

 عبارتند از: برای این 

یا  پاپوا گینه نو  شامل خطرات بسیار جدی، از جمله انتقال به  آزادی افراد از بازداشت نامشخص است و  درخواست اقدام قانونی برای● 

 . شان استاجباری به کشور مبدا    بازگشتنائورو یا در برخی موارد،  

، نه فقط کشوری دیگری اخراج شود کشور ممکنهر که او به  خطر وجود دارداین شود، اخراج اگر شخصی درخواست کند که از استرالیا ● 

 که درخواست می کند به آنجا برود.

 شوند.  اخراجو می خواهند از استرالیا  قصد دارنداز استرالیا را داشته باشند مگر اینکه   اخراجافراد نباید درخواست ● 

 خطرات احتمالی برای شخص کامالً به شرایط هر فرد بستگی دارد.هر گونه احتمال موفقیت و ● 

ما در حالی که روند اسکان مجدد ایاالت متحده کامالً جدا از این موضوع است که شخص در استرالیا در بازداشت به سر می برد یا نه، ● 

 وند پردازش اسکان مجدد ایاالت متحده تأثیری نخواهد داشت. یچ وجه بر ربه هآن نمی توانیم تضمین کنیم که 

 

دادن  برای وکال شود.  با آن برخورددقت  ه كار پیچیده ای است و باید بکه می توان انجام داد، ارائه مشاوره حقوقی در مورد اقدامات بالقوه 

دریافت کند و این کار اغلب چندین ماه طول می کشد.   هارت امور داخلاسنادی را از وز  نیاز دارند که به فرد کمک کنند تا افراد،  بهمناسب مشاوره 

 رید. برای مشاوره و اطالعات رایگان لطفًا با یکی از سازمانهای زیر تماس بگی 

 

 زئیات تماس برای گرفتن مشاوره حقوقی رایگان ج 

 

ASRC:  تماس بگیرید )برای افراد بازداشت شده در همه     605 700 0478دوشنبه و پنجشنبه با شماره   12.00تا 10.30لطفًا بین ساعت

 ( NSWایالت ها به جز 

 

Refugee Legal تماس بگیرید )برای افراد بازداشت شده در    0100 9413 03چهارشنبه تا جمعه با شماره   14.00تا  10.00: لطفًا از ساعت

 ( NSWهمه ایالت ها به جز  

 

RACS  یا از طریق     7227 8355 02با شماره بعد از ظهر  4 تابعد از ظهر  2بعدازظهر یا  1  تاصبح  10جمعه  -: مشاوره تلفنی: دوشنبه

در همه ایالت ها به  بازداشت شده و ما با شما تماس خواهیم گرفت )برای افراد ،با نام و شماره تلفن خود admin@racs.org.auایمیل 

 (جز ویکتوریا

 


