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ارائه دهم؟ ام را تسلیم کردم،درخواست  اینکهرا پس از  یاضاف شواهدتوانم اسناد/ یم طورچ  
 

پرتان  درخواست    اگر مرکز  به  س  خاصبشردوستانه    ینگاسسرا  ا  میتسل  یدنیدر  اسناد    دیتوان  یم شما  ،  دیکرده  به:   یاضاف  شواهد  ایهرگونه    را 

shp.enquiries@homeaffairs.gov.au  دیکن لیمیا . 

 

  یم  افتیدر  وزارتکه از    یا  هی دییتأخط  در    دیبا لیمی. آدرس ادیکن  لیمیبه آنها ا  دیبا ،  دیکرده ا  میدر اردن تسل  آسترالیارا به سفارت  تان  درخواست    اگر

 .لست شده باشد ،دیکن

 

 کنم؟ حیرا تصح اینتوانم   یم. چطور مه اداد نادرست در درخواست پاسخ  یبه سوال من

 

پاسخ تان را با استفاده از فورم    د یتوان  ی، مدیداده ا  نادرستدر فورم درخواست پاسخ    یخانواده تان به سوال  یاعضا  ایکه شما  وید  متوجه ششما    اگر

 https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1023.pdf: دیده ریتغ نجایموجود در ا 1023

 

 نکرده ام. چرا؟ افتیاز وزارت در یا  هیدییتأ خط من

 

کند. لطفاً اطمینان حاصل كنید كه   روان   تان  خانواده  عضو   ا یشما    یدرخواست معتبر را برا برای    هیدییتأیک  است چند هفته طول بکشد تا اداره    ممکن 

 .به روز )جدید( باشد وزارت در نزدو  باشد ( صحیحتانخانواده  عضوتماس شما )و  معلومات

 

 کنم؟ افتیدر وزارترا از  یا جهی تا من نت خواهد کشیدطول  چقدر

 

 .تان بگیرید  درخواست  ای برای  جهیکشد تا نت   یسال ها طول م  یحت   ایاست. ماه ها    یطوالن  خیلی  خارج از کشور  یها   درخواست  وسس کردنپر   زمان

 

 کنم؟  عیرا تسر امتوانم درخواست  یم چطور

 

 نی. ادی" بپردازفیس"تان  درخواست    عاجل  یریگیپ  ای  عیتسر  یبرا  د یتوان  یمشما  در جامعه وجود دارد که    نادرست  معلومات  از  بعضیحال حاضر    در

 درخواست شما وجود ندارد.  عیتسر یبرا کدام "فیس"نادرست است. 

 

می  ما    رهنمایی های  هانیا،  حال  نی . با ا را بررسی می کند  نهیزم  نیدر ا   یادیز  یتقاضا  چون وزارتشود    عیاست که درخواست شما تسر  مشکل  اریبس

 :باشد

 

مراجعه  تان    یمجلس محل   پارلمانبه    در این مورد فکر کنید که  ممکن است  نیهمچنشما تا حد ممکن کامل است.  تان    درخواستکه    دیحاصل کن  نانیاطم

بب  دیکن م  ایآ  دینی تا  کنند    یآنها  با وزارت مطرح  را  برانی  ایتوانند موضوع شما  از    ی.  نما  معلوماتاطالع  اتان    پارلمان  ندهیتماس  :  دیبرو  نجایبه 

https://www.aph.gov.au/senators_and_members 

 

 ؟اطالع دهموزارت به . چطور ستداده ا ریرا تغ اشلومات تماس خانواده من در خارج از کشور آدرس/مع عضو

  

موجود   نجای)در ا  دیکن  خانه پوریرا    929  فورم  کی  دیبا،  ستداده ا   ریرا تغ  اشتماس    معلومات  ا یخانواده شما در خارج از کشور آدرس    عضو  اگر

 
 
 

 
 حقوق بشر پروگرام

 

 (842رم و)ف 202 بعد از تسلیم درخواست ویزه بشردوستانه ساب کالسسواالت متداول 
 

 



2  

 . دیکن روان homeaffairs.gov.au@929( و آن را به listing/forms/929.pdf -https://immi.homeaffairs.gov.au/formاست: 

 

از دست ندهد. اگر اش  را در ارتباط با درخواست    یمهم  کدام مکاتباتدارد تا    را به روز نگه  اشتماس    معلوماتخانواده شما    عضومهم است که    اریبس

با    اگر این معلومات تغیر کرده اند،و    دیکن  )تجدید(  به روز  وزارترا با  تان  تماس    معلومات  دیبا،  دیکن  یم  افتیدریک خط  تان  خانواده    عضو   برای

 .دیاطالع ده وزارتبه  929  فورماستفاده از 

 

اسس  تا بتواند در پر  را ردیابی کندویزه    انیو متقاض  آسترالیا  ویزه یمکان دارندگان    پالن می کند که(  DFAT)  آسترالیاامور خارجه و تجارت    وزارت

  لومات مع  ریکرده و آدرس و سا  ثبت نام(  ذیل)  smartraveller  تی ب سایدر و  دیبا  آسترالیا  ویزه ی  انیکمک کند. دارندگان و متقاض  جاریویزه    کردن

 نگه دارند. )جدید( به روز شهیرا هم   شانتماس 

 

DFAT  پورتال ثبت نام    قی از طرDFAT Smartraveller  ،  امر معموالً   نیکه ا  یدر حال.  خواهد کرد  یابیرا رد  انیدارندگان و متقاض  بود و باشمحل

افغانستان   از  ویزه  انیدارندگان ویزه و متقاض گریشود، به د یاستفاده م هستند،  خارج از کشور که در  دائم  باشندگان ای ییآسترالیا  تابعین  یفقط برا

  یآنها را در هر زمان یفعل تیمکان و وضع DFATنگه دارند تا   )جدید(   کرده و آنها را به روز راجستررا  شانشود که مشخصات ت  یم هیتوص زین

   بداند.

 

https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/trying-get-home/COVID-19-registration#who 
 

 

 کنم؟ مطلعتوانم وزارت را  یم. چطور منقل شده است دیگری خانواده من در خارج از کشور به کشور عضو

 

 . قسمت باال را ببینید. دیکن )تجدید( به روز smartravellerرا در تان تماس  معلوماتو  کنید خانه پوریرا  929 فورم کی دیبا شما

 

توانم    یم  ا یکند. آ  چکبار دوم آن را دوباره    یبرا   ل یوک  کیخواهم    یکرده ام، اما م  آمادهافغانستان    یحقوق  کینیکل  ق یرا از طر  842درخواست    من

 مراجعه کنم؟ لیوکیک به 

 

دوم را به    یک وقت مالقات  میاست بتوان  دیاما بع،  کرد   میرا خواهان  متمام تالش  ،  دریافت می کنیم  یکمک حقوق   یبراما  که    یادیز  یتوجه به تقاضا   با

 خانه پوری   یها  فورم   تسلیم در خواست تان،قبل از    لیوکیک    دیخواه  یمشما  و    میده   ارائهرا به شما  دوم    وقت مالقات  میتوانما ن. اگر  میده  ارائهشما  

 .، تشکر می کنیمدیکن یرا درک م هیکه قض نیا برای. دیریتماس بگ  ی ماارجاعورق   درموجود  یخصوص لیوک کی با  دیبا، کند یرا بررس  تانشده 

 

 را انجام دهم؟ کار نیرا به درخواست اضافه کنم. چطور ا عضو خانواده ام راخواهم  یم من

 

 درخواستبه    اتوماتبه طور  آن طفل  ،  بیاورد  ایبه دن  ، طفلییریگ  میاما قبل از تصم  ،درخواست  نجامپس از اویزه    انیاز متقاض  یکیاگر  ،  قانون   طبق

 فرزند خوانده   بشمولامر    نیامر صادق است. ا  ن یا،  اطالع داده نشود  وزارتبه  ،  در مورد درخواست   ی ریگ  میتا زمان تصم  اگر  یشود. حت  یاضافه م

 شود.  ینمها 

 

را    دیفکتو اش  شریک زندگی  ایهمسر    ایفرزندخوانده(    بشمولفرزند وابسته )،  یری گ  میاما قبل از تصم،  درخواست   میتواند پس از تسل  ی مویزه    یمتقاض

موجود   درخواستافزودن سایر اعضاي خانواده به یك    تدارکی برای. هیچ  که متقاضی این را بطور تحریری درخواست کند، در صورتی  اضافه کند

 وجود ندارد.

 

تان اضافه    درخواستبه  را  عضو خانواده    کی  که اگر می خواهید  میکن  ی م  هیبه شما توصما  ،  مغلق هستندخانواده    بیمربوط به ترک  ن یآنجا که قوان  از

 .دیریبگ مشوره قانونی یخصوص لی وک کی ای (Refugee Legal)  پناهندگان یاز مشوره حقوق، کنید

 

 ند؟یایدهد که به آسترالیا ب  (propose) حمایتتواند به خانواده من  یم ASRC ایآ

 

 انجام دهد. یکس کدام  یکار را برا  نیکه بتواند ا ستین یتیدر موقع ASRC متأسفانه

 

 رم؟یتماس بگ (Community Support Program)پروگرام حمایت جامعه شده در  لست یتوانم با سازمانها یم چطورمن 

  

 موجود است: نجایشده در ا دییتأ (proposing)حمایتی   یسازمانها لست
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https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/refugee-and-humanitarian-program/community- 
support-program/approved-proposing-organisations 

 

 

 بکنم؟ نماتویم یکاره کرده ام. االن چ  افتیدر یمنف جهینت مدر مورد درخواست ویزه ی بشردوستانه خارج از کشور من

 

محدود است.   ارینظر بس  د یتجددرخواست    یها  نهیگز،  دیکن  افتیدر  یمنف  جه ینتیک  تان    خارج از کشوربشردوستانه    ویزه یدرخواست    برایشما    اگر

ASRC  رد علت    مشوره حقوقی بگیرید که    یخصوص  لیوک  کی  ایپناهندگان    یاز مشوره حقوق  دی. شما بامشوره دهدمورد به شما    نیتواند در ا  ینم

 .نو مشوره دهد درخواستتسلیم و در مورد را بررسی کند درخواست شما  

 

اگر همه کارها   ی. حتستندیموفق ن  خارج از کشوربشردوستانه  ویزه ی یکه اکثر درخواست ها  دیمهم است بدان، حال نیا با
بر  دولت که یها پالیسیموجود و  یهاجاکمبود  لیدرخواست شما به دلممکن است هنوز ، باشیدانجام داده  یرا به درست
 تیها در اولو درخواست اساس آنهاد.همچنان ناموفق باش،  می گیرندقرار  تیاولو عدم ای تی ها در اولو درخواست اساس آنها

 می گیر قرار  تیاولو عدم ای


