ورقة المعلومات
لمقدم الطلبات يف إطار "المسار الرسي ع" – الذين ستتم مقابلتهم بحلول  30حزيران/يونيو 2021
المساعدة القانونية
ي
تعرض ورقة المعلومات هذه بإيجاز المعلومات األساسية الخاصة باألشخاص الذين قدموا الطلبات للحصول عىل تأشبتهم
ّ
األوىل المتعلقة بالحماية المؤقتة ) (TPVأو تأشبة المالذ اآلمن الصادرة عن مؤسسة ) (SHEVف إطار عمليات التقييم رسيعة
المسار ر
الت تجري ها الحكومة الفيدرالية للذين لم تتم مقابلتهم بعد بشأن طلباتهم.
أشارت وزارة الشؤون الداخلية (الوزارة) إىل أنه ستتم مقابلة كل من يندرج وضعه تحت هذا اإلطار بحلول  30حزيران/يونيو .2021
ومن األهمية بمكان أن يسىع أي شخص يف هذه الظروف للحصول عىل المساعدة القانونية العاجلة.
من سيدىع لحضور مقابلة؟
إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عىل  TPVأو  SHEVبي عام  2015و  2017ولم تقم الوزارة بعد بمقابلتك بخصوص
تأشبة الحماية الخاصة بك ،فمن المحتمل أن تتم دعوتك لحضور هذه المقابلة قبل  30حزيران/يونيو  .2021ر
سباسلك
الوزارة رلبويدك بالتفاصيل حول وقت ومكان مقابلتك.
ما المقصود بالمقابلة الخاصة بتأشية الحماية؟
ُ
المقابلة ه فرصة هامة لك ر
جبت عىل العودة إىل وطنك،
لترسح للموظف الوزاري سبب خوفك من التعرض لألذى إذا أ ر
ولتقديم أي معلومات إضافية لدعم قضيتك.
ً
جدا أن تحض هذه المقابلة .فعىل المرجح أنها ستكون فرصتك الوحيدة ر
لرسح قضيتك ف مقابلة.
من المهم
ما الذي يتعي عليك فعله االن؟
إذا لم تتم مقابلتك بعد بشأن أول طلب تقدمت به للحصول عىل تأشبة الحماية المؤقتة ) (TPVأو تأشبة المالذ اآلمن الصادرة
عن مؤسسة ،فمن الضوري أن:
 .1تتأكد من حصول الوزارة عىل التفاصيل الحالية لالتصال بك لضمان استالمك لخطاب الدعوة بخصوص مقابلتك.
يمكن لمنظماتنا مساعدتك عىل القيام بذلك.
 .2الحصول عىل المساعدة القانونية ف أرسع وقت ممكن بخصوص االستعداد للمقابلة .للحصول عىل المساعدة القانونية،
ر
يرج االتصال بإحدى المنظمات المدرجة أدناه وتزويدنا بأي مستندات قد تكون لديك فيما يتعلق بطلبك للحصول عىل
تأشبة .TPV / SHEV
 .3جمع أحدث المعلومات واألدلة حول قضيتك .بعد التحدث معك حول قضيتك ،يمكننا تقديم النصح لك حول أنواع
األدلة ر
الت يجب عليك جمعها وتقديمها للوزارة.
يرج االتصال بإحدى المنظمات المدرجة أدناه للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية
ر
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البيد اإللكبون  migration@circlegreen.org.auأو الحضور ف أي وقت –
الدائرة الخضاء ( )CIRCLE GREENهاتف  ،08 6148 3648ر
ً
بطالت اللجوء كل ثالثاء من الساعة  2من بعد الظهر إىل  5مساء عىل العنوان ،Riverview Church 1 Thorogood Road
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ر
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اإللكبون info@trls.org.au
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الخدمة القانونية المعنية بالالجئي يف تاسمانيا ) (RLS TASهاتف  03 6169 9473أو ر
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مساء ،طوال أيام األسبوع (لألشخاص ف تسمانيا)
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الخدمة القانونية الخاصة بالالجئي وشؤون الهجرة ( )RAILSهاتف  )07( 3846 9300من  9:00صباحا إىل  5:00مساء من اإلثني إىل
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