তথ্য পত্র
‘ফাস্ট ট্র্যাক’ আবেদনকারীবদর আইনী সহায়তা - 30 জু ন 2021 এর মবযয সাক্ষাৎকার দদওয়া হবে
দফডারাল সরকাবরর ফাস্ট ট্র্যাক মূ লযায়ন প্রক্রিয়াযীবন প্রথমোর অস্থায়ী সু রক্ষা (বেবপারাক্রর দপ্রাবেকশন) ক্রিসা (TPV)
ো দসফ হযাবিন এন্টারপ্রাইজ ক্রিসা (SHEV)-এর জনয যাাঁরা আবেদন কবরবেন ক্রকন্তু যাাঁবদর এখনও আবেদবনর জনয
সাক্ষাৎকার দনওয়া হয়ক্রন এই তথয পত্রটি এমন েযক্রিবদর জনয মূ ল তবথযর রূপবরখা দদয় ।
ক্রডপােটবমন্ট অফ দহাম অযাবফয়ারস (দযা ক্রডপােটবমন্ট) ইক্রিত ক্রদবয়বেন দয এই পক্ররক্রস্থক্রতবত থাকা প্রবতযবকর ২০ দশ জু ন
২০২১ সাবলর মবযয সাক্ষাৎকার দনওয়া হবে। এই পক্ররক্রস্থক্রতবত দয দকউ আবেন তাাঁবদর জনয জরুক্ররিাবে আইনী সহায়তা
দনওয়া অপক্ররহাযট।
কারা সাক্ষাৎকাবর অংশ ক্রনবত আমক্রিত হবেন?
যক্রদ আপক্রন ২০১৫ দথবক ২০১৭ সাবলর মবযয দকানও TPV ো SHEV-র জনয আবেদন কবর থাবকন এেং
ক্রডপােটবমবন্টর সাবথ দপ্রাবেকশন ক্রিসা সাক্ষাৎকাবর অংশ না ক্রনবয় থাবকন, তবে আপনাবক ২০ দশ জু ন ২০২১ এর আবে
একটি সাক্ষাৎকাবর অংশ দনওয়ার জনয আমিণ জানাবনা হবত পাবর। ক্রডপােটবমন্ট আপনাবক আপনার সাক্ষাৎকাবরর
সময় এেং স্থাবনর ক্রেেরণ সরেরাহ কবর ক্রিঠি ক্রলখবে ।
দপ্রাবেকশন ক্রিসা ইন্টারক্রিউ ক্রক?
ক্রডপােটবমবন্টর দকানও কমটকতট াবক দকন আপক্রন আশঙ্কা করবেন দয আপক্রন যক্রদ ক্রনবজর দদবশ ক্রফবর দযবত োযয হন
তবে আপনার ক্ষক্রত করা হবে এ ব্যাপারে আপনার পবক্ষ েযাখযা করার জনয এেং আপনার দকস সমথটন করবত দকানও
অক্রতক্ররি তথয সরেরাহ করার জনয সাক্ষাৎকারটি একটি গুরুত্বপূ ণট সু বযাে ।
আপনার জনয এই সাক্ষাৎকাবর অংশ দনওয়া খু ে গুরুত্বপূ ণট। দকানও সাক্ষাৎকাবর আপনার দকসটি েযাখযা করার এটিই
আপনার একমাত্র সু বযাে হবত পাবর।
আপনার এখন ক্রক করা উক্রিত?
আপনার প্রথম TPV/SHEV আবেদন সপবকট যক্রদ আপনার এখনও সাক্ষাৎকার না দনওয়া হয় তবে এটি প্রবয়াজনীয়
দয:
1. আপক্রন আপনার সাক্ষাৎকাবরর আমিণপত্রটি দপবয়বেন তা ক্রনক্রিত করার জনয ক্রডপােটবমবন্টর কাবে আপনার
েতট মান দযাোবযাবের ক্রেশদ রবয়বে ক্রকনা তা ক্রনক্রিত করুন। আমাবদর সংস্থা আপনাবক এটি করবত সহায়তা
করবত পাবর।
2. আপনার সাক্ষাৎকাবরর প্রস্তুক্রত সপবকট যত তাডাতাক্রড সম্ভে আইক্রন সহায়তা ক্রনন। আইক্রন সহায়তার জনয,
অনু গ্রহ কবর নীবি তাক্রলকািুি আমাবদর দকান একটি প্রক্রতষ্ঠাবনর সাবথ দযাোবযাে করুন এেং আপনার

3.

TPV/SHEV অযাক্রিবকশন সপক্রকটত আপনার কাবে থাকা দকানও দক্রলল আমাবদর কাবে ফরওয়াডট করুন।
আপনার দকবসর আপবডে হওয়া তথয এেং প্রমাণ সংগ্রহ করুন। আপনার সাবথ আপনার দকস সপবকট কথা
েলার পবর, আমরা আপনাবক ক্রডপােটবমবন্টর কাবে কীিাবে প্রমাণ সংগ্রহ করবত হবে এেং সরেরাহ করবত
হবে দস সপবকট পরামশট ক্রদবত পাক্রর।
ক্রেনামূ বলয আইক্রন সহায়তার জনয নীবির দকান একটি সংস্থার সাবথ
অনু গ্রহ কবর দযাোবযাে করুন
Refugee Legal 03 9413 0101 নম্বরে ফ ান করুন ব্া ইরেইল করুন clinic@refugeelegal.org.au সাপ্তাহিক কার্যহিব্রস কাল ৯টা
ফথ্রক হব্রকল ৫টা (হিরটাহেয়া ও সাউথ্ অরেহলয়াে োনুষরিে জনয)
ASRC 0422035324 নম্বরে সাপ্তাহিক কার্যহিব্রস সকাল ৯টা ফথ্রক হব্রকল ৫টাে েরযয ফ ান করুন ব্া ইরেইল করুন legal@asrc.org.au
এব্ং সাব্রজট লাইরন "Fast Track Interview" অন্তিুযক্ত করুন (হিরটাহেয়া ও সাউথ্ অরেহলয়াে োনুষরিে জনয)
RACS (02) 8355 7227 নম্বরে ফ ান করুন ফসােব্াে – শুক্রব্াে, হসকাল ১০টা – দুপু ে ১টা, দুপু ে ২টা- হব্রকল ৪টা ব্া ইরেইল করুন
admin@racs.org.au (হনউ সাউথ্ ওরয়লস এব্ং নিয ানয ফটহেরটাহেে োনুষরিে জনয)
CIRCLE GREEN 08 6148 3648 নম্বরে ফ ান করুন, ইরেইল করুন migration@circlegreen.org.au ব্া প্রহত েঙ্গলব্াে দুপু ে ২টা – হব্রকল
৫টা অব্হয Riverview Church 1 Thorogood Road, Burswood-এ অব্হিত Asylum Seeker Hub ফসব্াটিরত আসু ন (ওরয়স্টানয অরেহলয়াে
োনুষরিে জনয))
RLS TAS Tasmanian Refugee Legal Service- এ 03 6169 9473 নম্বরে ফ ান করুন ব্া ইরেইল করুন info@trls.org.au সাপ্তাহিক
কার্যহিব্রস সকাল ৯টা ফথ্রক হব্রকল ৫টা অব্হয ফ ালা থ্ারক (তাসোহনয়াে োনুষরিে জনয)
RAILS (07) 3846 9300 নম্বরে সকাল ৯টা ফথ্রক হব্রকল ৫টা অব্হয ফসােব্াে- শুক্রব্াে ফ ান করুন ব্া ইরেইল করুন (পছন্দনীয়)
paralegal2@rails.org.au (কুইন্সলযারেে োনুষরিে জনয)

