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در این مورد  پردازد تا شما را    ی( م Cth)  1994( و مقررات مهاجرت  Cth)   1958واحد خانواده در قانون مهاجرت    ی ازفیتعارورق معلوماتی به    نای 

 . ممکن استشامل کنید( پناهندگان خارج از کشور و بشردوستانه Class XB)  842در فورم درخواست ویزه ی   دیتوان  یمچه کسانی را کند که   ییرهنما 

 842خانواده ممکن است ضرورت به خانه پوری فورم درخواست    ی بعضی از اعضا  ا ی،  شامل کنید خانواده تان را در درخواست    ی همه اعضا  دیبتوان   که شما

 شوند.  ی م ی مستقل از واحد خانواده شما تلقآنها  چون   ،تان داشته باشند

 
،  202،  201پردازد که به موجب آن دارنده ویزه ی ساب کالس  ینم  (split family provisions)  "جدا شده  "مقررات خانوادهورق معلوماتی به    ن یا

در    ن یوالد  ا ی  طفل)منحیث مثال همسر/شریک زندگی،    اشخانواده    ک ینزد   یتواند اعضا  ی م  ست،که در پنج سال گذشته به آسترالیا آمده ا  204  ای  203

 -   842فورم    -  ASRC، لطفاً به ورق معلوماتی  قررات در مورد آن م  شتر یمعلومات ب  ی. برا را اسپانسر کند  سال است(  18ر  ی که دارنده ویزه ز  یصورت

 . دیمراجعه کن  آتی   انیمتقاض یمعلومات برا 

 
برخوردار باشند.    خانواده"عضو واحد  "  فیاز تعر  د یآنها با،  تان  خارج از کشوربشردوستانه    ویزه یخانواده در درخواست    یاعضا  کردن  شاملمنظور    به

 شده است.  مشخص 1.12( در مقررات Cth) 1994( و مقررات مهاجرت 1) 5 بخش ( درCth) 1958"عضو واحد خانواده" در قانون مهاجرت  یمعنا

 

در واحد  ویزه    یها  واستدرخ  ریو بشردوستانه نسبت به سا  یحفاظت  ویزه یدرخواست    دراست که    یاز افراد  یگسترده تر   فیتعر   حاوی(  4)  1.12  مقررات

 شده است:  می تنظ ذیل به شرح این مقررات . بشمول شده اندخانواده 

 

 باشد:  وی یکی از اشخاص ذیل  اگر ، )سرپرست خانواده( است گریعضو واحد خانواده شخص دوقتی شخص  کی( 4)

 

 ای؛ سرپرست خانوادهدیفکتوی  شریک زندگی   ای( همسر الف

 وابسته:   طفل( ب

(i )ای؛ سرپرست خانواده 

(ii همسر )ای؛ سرپرست خانواده دیفکتوی شریک زندگی ای 

 وابسته: طفل  ای از   وابسته طفل ( ج

(iسرپرست خانواده ) ای؛ 

(ii همسر )ای؛ سرپرست خانواده دیفکتوی شریک زندگی ای 

 سرپرست خانواده که:  دیفکتوی شریک زندگی ایهمسر  ا یخانواده  سرپرست اقربای( د

(i  همسر )و ؛  ندارد دیفکتو  شریک زندگی ای 

(iiمعموالً در خانوا )و  سکونت دارد،سرپرست خانواده  ر 

(iii .به سرپرست خانواده وابسته است ) 

 

 شکل باشد:  نین وابسته ممکن است به اطفال بشمول  درخواست   کی، مثال منحیث

 
 

  842متقاضی اصلی لست شده در فورم  

 )سرپرست خانواده( الف                  
 

کند( یم یزندگ گیدر خانه خانوادکه ، سال 18 ری ز،  الف طفل) ب  

 شوهرش کشته شده است(که ، سال 18 یباال، الف  طفلج ) 

 
 

 کنند( یم  یزندگالف  ردر خانوا دو  جکه  یی جا، ج طفل) د

 
 

 
 –افغانستان در مورد   ASRC یحقوق کینیکل

 ؟کنید شاملتان درخواست ویزه ی بشردوستانه خارج از کشور در دیتوان یرا م یچه کسان
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 شده است.  فیدر مقررات تعر زی ن وابسته" طفل"

 

 یدارا  ایاست  نامزد شده    کردن  ازدواج  یاست که برا  یخوانده ا  طفل  ای  طفلاز    ر ی)غ  یخوانده شخص  طفل  ای  طفل  ی به معن،  شخص  یک  وابسته  طفل

 شخصی است که:خوانده  طفل  ای طفل است که آن شخص است( دیفکتو شریک زندگی ایهمسر 

 

 ای؛ ساله نشده است 18)الف( 

 ساله شده است و: 18)ب( 

(iبه آن شخص وابسته است ) ای؛ 

(ii) ستین کردن قادر به کار، خوانده طفل ای طفل یروح  ای فزیکی یعملکردها  یجزئ ایاز دست دادن کامل  ل یبه دل. 

 

،  ، شامل کنیدداده اند  لیخانواده تشک  ایدارند    معاش  ایکنند    یم  یسال را که مستقل زندگ  18  یباال  اطفال  شما پالن می کنیدست که اگر  ی ابدان معن  نیا

 کند. تکمیلو  خانه پوری خودش را 842س ساب کال فورم  دیبا طفلآن 

 

 ندارند. یبه نشان دادن وابستگ ی، ضرورتدارند معیوبیت ی کهاطفال ایسال  18 ری ز اطفال

 

و بشردوستانه    یپناهندگ  ویزه ی  یدرخواست ها  یبرا  یوابستگ  فیتعر،  خانواده  عضو  فیتعر  مثلشده است.    فی تعر  1.05Aدر مقررات    وابسته

 کند که: یم انی( ب2) 1.05A مقررات  ،مثال منحیثاست.  دیگر ویزه ساب کالس هایگسترده تر از  

 

 وابسته است: یگری به شخص د ذیلدرخواست در موارد دادن اول( به منظور  شخصشخص ) کی( 2)

 

 ا ی؛ یحفاظت ویزه ی)الف( 

 

 ای؛ (Class XBو بشردوستانه ) یپناهندگ ویزه ی( ب)

 

 ( ؛ Class UJامن )  پناهگاه موقت ویزه ی( ج)

 

 است. یمتک گریبه شخص د یقابل توجه ایبه طور کامل   فزیکی ای حیرو، ی مال تیحما یشخص اول برا اگر

 

 ست؟ یک اقربا

 

  یدرخواست ها  یگسترده است. برا  این تعریف خیلی،  حال  نینشده است. با ا  فیواحد خانواده در مقررات مهاجرت تعر  عضوی از" در  اقربا"  فیتعر

 ا یهمسر    دتوان  یماقربا  ،  شود  یدر نظر گرفته م  202  ساب کالس  خاص  یبشردوستانه جهان  ویزه ی  یکه برا  خارج از کشوربشردوستانه    ویزه ی

،  ، خاله، کاکا، ماما زاده عمهبرادر،  خواهرزادهکالن،  و مادر  کالنپدر ،  خواهر و برادر ،  ن یوالدیکی از  ، طفل،  یاصل  یمتقاض  دیفکتوی  شریک زندگی

 .دختر از کاکا/ماما/ عمه/خاله درجه اول یا درجه دوم باشد/ پسر، ( باشدبشمول روابط اندری)

 

اقربا ،  دنشو  یدر نظر گرفته م  200  ساب کالس   یپناهندگ   ویزه ی از    ریغدیگری ب  ساب کالس  کی  یکه برا   دیگر  خارج از کشور  یها  درخواست  یبرا

از رابطه   یشواهد  دیشما با،  دیداشته باش  ادیباشد. به    دختر از کاکا/ماما/ عمه/خاله درجه اول یا درجه دوم/از پسر  ریغ باز موارد فوق    کیتواند هر    یم

  شریک زندگی ست که آنها  ی ابدان معن  نیا،  یبه شما وابسته باشد. به طور کل  دیبا  اقربا،  دیهست  یاصل  یمتقاضشما  اگر    و  دیارائه دهتان    یخانوادگ

 خواهند بود. یبه شما متک یحرو  ای فزیکی، یمال تیحما یو برا داشتنخواهند 

  

 شکل باشد:  نی" ممکن است به ااقرباعضو خانواده " کی بشمول درخواست کی
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 842 فورم شده در  لست یاصل یمتقاض

 )سرپرست خانواده( الف

 

 (گیدر خانه خانواد یزندگ،  سال 18 ریز، الف  طفل) ج -( گی زندگی می کنددر خانه خانواد که،  سال 18 ریز،  الف  طفل) ج -(  الف)همسر  ب

 
 
 
 

  

 وابسته است( الفکند و به  یم یزندگ  الف وارو اکنون در خان است همسرش فوت کردهکه ، الف)پدر سالمند  ه

 

 

 

بعضی    )زوجه(  همسر زن ،  افغانستان  از  درخواست ها  یندارد. برا  در خانوار   سرپرست مردیک  به    یضرورت  یاصل  یقاضکه مت  دی باش  داشته  ادیبه  

 خواهد داشت. تفتیش ایسوء استفاده از حقوق بشر ، ضیدر مورد تبع یتر یقو یادعاها مواقع

 

تعرمورد  خانواده    عضو  اگر نزد  ا ی"عضو واحد خانواده"    فیادعا   نمی کند"  کی"عضو خانواده  برآورده  متقاض،  را  آن  به    یممکن است  توجه  با 

در نوع خودش   هیاول  یارهایمع  در مقابل  دوسیه اشو    ودجدا ش  تدرخواس از    وزارت که آن درخواست را بررسی می کند،  ندهینما  از طرفدرخواست  

  ن ی (. با ابوده است  از حقوق بشر در افغانستان  دیسوء استفاده شد  ای  یاساس  ضیتبع،  تفتیش  ی که وی در معرض زانی م  یعنی)  مورد بررسی قرار گیرد 

  ی اصل  یاز متقاض  شتریب  معلوماتدرخواست    بشمول  در صورت لزومکه    بررسی کند  یوابستگ  یارهایرا بر اساس مع  ی متقاض  دیابتدا با  وزارت،  حال

 . می باشد شان وابسته فرد حیو رو یجسم، یمال تیدر مورد حما

 

 د؟ یتان را ارائه ده ارتباط خانوادگیشواهد   دیتوان یم طورچ

 

 ن یکند که ا   یم  انیب پالیسی  ارائه دهند.    را  درخواستدر    شاملبر ارتباط آنها با افراد    یمبن  یخواهد تا شواهد  یم  انیاز متقاض  842درخواست    فورم

در دسترس    یشواهد رسم   نیگر چنا  است.  رهیخانواده و غ  راجسترهای،  ازدواج   شهادت خط،  تذکره،  کارت هویت،  پاسپورتمانند    یشواهد معموالً اسناد

 را ارائه کرد. سایکل ای ریکاردهای شفاخانه، مکتبتوان  یکه م کندپالیسی پیشنهاد می اشد، نب یکاف اینباشد 

 

 842  فورمدر    شامل  انیمتقاض  نیبدر    ارتباط خانوادگیارائه    یبرا  یشواهد مستند  قادر نخواهد بود  یمتقاض ،  از موارد   یاریآگاه است که در بس  وزارت

  شان  تیمصاحبه شود تا هوویزه    یقبل از اعطا  خارج از کشوربشردوستانه    ویزه ی  انیاست که با تمام متقاض  پالیسی این،  لیدل  نیارائه دهد. به هم

 /ها  یبا متقاض،  ستارها یمع  این  فاقد  درخواست  ک یاز ابتدا بدیهی باشد که  اگر  ،  حال   نیشود. با ا  ثابت  انیمتقاض  نیب  یخانوادگ  رتباطشود و ا  دییتأ

 .نخواهد شدمصاحبه 

 

تست و ممکن است    ندازد یامر ممکن است درخواست را به خطر ب  ن یچون ا، شامل کنید  ستندیشما ن  اقاربرا که از    یانیمتقاض  دی نکن  ی: سعتوجه

DNA  به   علقمت  یکجیولو یکه از نظر ب  دیباش  رفتهیپذ  یخواندگ   طفلرا به    طفلیاست که ممکن است    وقتیمورد    نیمورد ضرورت باشد. استثنا در ا

،  دیریکمک بگ  بیرونی  یاز مشوره حقوق  دی، بااین طور باشدشما    تی. اگر وضعستین  تان موجوددر کشور    یرسم   یخواندگ  طفل  مراحلو    ستیشما ن

 باشد. مغلقشما  یبرا  تان سنتی یخواندگ طفلچون ممکن است اثبات 

 

، ممکن است با ارائه ویزه ی شریک  دیدائم هست  باشنده  ایو شهروند آسترالیا    دیتان هست  نیوالد  ا ی  طفلهمسر،    اسپانسر کردن: اگر به دنبال  توجه

 .دیریکمک بگ بیرونی ی از مشوره حقوق دی، بااین طور باشدشما  تی. اگر وضعرا پیدا کنید یویزه ی مناسب تر ریمسوالد،  ای طفلزندگی، 

 

 . دیاستفاده کن ی، لطفاً از مشوره حقوقدیستیاست و اگر مطمئن ن غلقممهاجرت در پروگرام خانواده   بیمربوط به ترک نیقوان

 

 

 


