
 
 

 
 
 

 

 ات التأشيرة الدائمة لحامليسارم

TPV / SHEV  والمتقدمين لها 
 

 

 ما الذي أعلنته الحكومة؟ 
 

 Safe Haven Enterpriseوتأشيرات  Temporary Protection Visasتقدم حزب العمل إلى االنتخابات واعداً "بإلغاء تأشيرات 

Visas  المؤهلين إلى ترتيبات التأشيرة الدائمة". وتحويل الالجئين 

 
 ) وتأشيرة  785الفئة الفرعية TPV( Temporary Protection visa )(حاملي ل عن خطةأعلنت الحكومة اآلن 

Safe Haven Enterprise (SHEV)  ) لتأشيرة  للتقدم) المؤهلين  790الفئة الفرعية  Resolution of Status    للحصول على

ت  طلبات الحصول على تأشيراالى    TPV / SHEVsطلبات الحصول على    تحويل ) و  851الفئة الفرعية  ) (RoSتأشيرة دائمة (

RoS. 

 

د مسار واضح وفعال لآلالف من الذين أفشلهم نظام التتبع السريع. نحن نسعى بشكل عاجل إلى توضيح هذا األمر ال يوج

 وسنواصل المدافعة إليجاد طريق إلى وضع دائم للجميع.

 

 ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟
 

أنها ستوفر مسارات لحاملي   تقييمهم للحصول على   ليتم  TPV / SHEVومقدمي طلبات    TPV / SHEVأعلنت الحكومة 

هي تأشيرات دائمة تسمح لحامليها بالعيش والعمل والدراسة في أستراليا، والوصول إلى    RoSتأشيرات   .RoSتأشيرات  

 وكفالة أفراد األسرة المؤهلين للحصول على اإلقامة الدائمة. ، Centrelinkو  Medicareالخدمات الحكومية مثل 

 
 : خاص التاليين األشعلى إعالن الحكومة يؤثر  لن

 
إلى أستراليا   PNGغيني  نيو  أو بابوا  Nauruاألشخاص الذين يطلبون اللجوء أو الالجئين الذين تم نقلهم من ناورو  -

 لتلقي العالج الطبي (أي األشخاص المشار إليهم من قبل الوزارة على أنهم "أشخاص مؤقتون")؛ 

 أستراليا، أو طالبو اللجوء الذين وصلوا بالطائرة إلى  -

 األشخاص الذين تم رفض أو إلغاء تأشيرات الحماية الدائمة أو التأشيرات اإلنسانية الخاصة بهم. -

 

  14وضعك القانوني بتاريخ 
 2023فبراير 

 تأثير إعالن الحكومة 

 تقدمُت بطلب للحصول على 
TPV / SHEV   وفي انتظار القرار. لم

 من قبل.  TPV / SHEVيتم منحي 
 أو

تحويل طلبي الى الدائرة  تم 
من   TPV / SHEVللحصول على 

  Immigration Assessmentقِبل  
Authority (IAA)  . 

أي تبين أنك مستحق الحماية)، فسيتم  (  TPV / SHEVإذا كنت تستوفي معايير  
 دائمة. RoSتحويل طلبك تلقائياً إلى طلب تأشيرة 

 
 ك تأشيرة دائمة.فسيتم منح، RoSإذا وجد أنك تستوفي معايير تأشيرة 

 
 ال توجد خطوات تحتاج إلى اتخاذها في هذه المرحلة.

 

 

 
 صباحاً  9:30فبراير  15آخر تحديث: 

 

   ASRC ABN 64114965815برنامج قانون حقوق اإلنسان هو خدمة مقدمة من 

 A0042918ورقم تأسيسها : 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#About
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 تقدمت بطلب لتجديد تأشيرة 
TPV / SHEV   الخاصة بي قبل

انتهاء صالحية تأشيرتي األصلية  
TPV / SHEV   وأنا في انتظار نتيجة

 الالحق.  TPV / SHEVطلبي 

 دائمة. RoSسيتم تحويل طلبك تلقائياً إلى طلب تأشيرة 

 
 فسيتم منحك تأشيرة دائمة.، RoSإذا ُوجد أنك تستوفي معايير تأشيرة 

 

 المرحلة.ال توجد خطوات تحتاج إلى اتخاذها في هذه 

   TPV / SHEVأنا أحمل تأشيرة 

 أو

  TPV / SHEVكنت أحمل تأشيرة 

 التي انتهت صالحيتها 

عندما يرفع الوزير الحظر (أي يدعوك لتقديم طلب تأشيرة)، ستتمكن من التقدم  
 دائمة.  RoSللحصول على تأشيرة 

 

وإعطائك  ،  RoSسيتم إخطارك عندما يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة  
لمعظم   بالنسبة  أنه  إلى  الوزير  وأشار  للتقديم.  الزمنية  األطر  حول  تفاصيل  أي 

 .2023الناس، سيتم رفع الحظر في مارس 

 
بعد، فقد يدعوك الوزير قريباً لتقديم طلب تأشيرة.    TPV / SHEVإذا لم تنتِه صالحية  

يرجى   التأشيرة.  انتهاء صالحية  تاريخ  قبل  بذلك  القيام  عليك  إلى  يجب  التحدث 

 محام للمزيد من المعلومات.

 لقد تم رفض طلبي لتأشيرة 
TPV / SHEV   من قبل الدائرة وأنتظر

  Immigrationقراراً من 
Assessment Authority   أو

 المحكمة

 أو إجراءات المحكمة. IAAيجب عليك المتابعة مع مراجعة 

 
أو    IAAالخاص بك أمام   TPV / SHEVإذا نجحت في طلبك لمراجعة رفض تأشيرة  

فقد يتم تحويل طلب  ،  TPV / SHEVالمحاكم، ووجدت أنك تستوفي معايير حماية 

 . RoSإلى تأشيرة  TPV / SHEVتجديد 
 

أو    IAAالخاص بك أمام    TPV / SHEVإذا لم تنجح في طلب مراجعة رفض لتأشيرة  

 . RoSالمحاكم، فلن تكون مؤهالً لتقديم طلب صالح للحصول على تأشيرة 
 

، بما في ذلك إذا كانت لديك مطالبات حماية  التدخل الوزاريقد تتمكن من طلب  

 الظروف الشخصية. بلدك األصلي أو  جديدة وذات مصداقية تتعلق بالتغييرات في 
تأشيرة   طلب  بتقديم  لك  السماح  ذلك  في  بما  واسعة،  بصالحيات  الوزير  يتمتع 

 حماية جديد أو منحك تأشيرة مختلفة. 

 لقد تم رفض طلب تأشيرة 
TPV / SHEV   وليسلديإجراءات

 مستمرة. 
 أو

 .  TPV / SHEVتم إلغاء تأشيرتي 

 .RoSصالح للحصول على تأشيرة لن تكون مؤهالً لتقديم طلب 

 

، بما في ذلك إذا كانت لديك مطالبات حماية  التدخل الوزاريقد تتمكن من طلب  
  الشخصية.   الظروف  جديدة وذات مصداقية تتعلق بالتغييرات في بلدك األصلي أو

تأشيرة   طلب  بتقديم  لك  السماح  ذلك  في  بما  واسعة،  بصالحيات  الوزير  يتمتع 
 حماية جديد أو منحك تأشيرة مختلفة. 

لقد طلبت من الوزير التدخل في  
 حالتي 

ال تحتاج إلى تقديم طلب جديد إلى الوزير. يجب عليك التأكد من أنك قدمت جميع 
 الوزير.المعلومات ذات الصلة إلى 

 

 ما هي معايير البت في الوضع القانوني للتأشيرة؟
 

أقل تفصيالً من طلب تأشيرة الحماية. يطلب النموذج معلومات أساسية عنك وعن أي متقدمين آخرين    RoSطلب تأشيرة  

بمتطلبات الشخصية وتاريخ السفر.  (بما في ذلك االسم والعنوان وتاريخ الميالد وتفاصيل االتصال)، وبعض األسئلة المتعلقة  

 يتضمن النموذج أيضاً افادة القيم األسترالية واإلقرار الذي ستحتاج إلى التوقيع عليه.

 
خاصًة إذا تم إدانتك أو اتهامك ،  Resolution of Statusنوصي بالحصول على المشورة من محاٍم قبل تقديم طلب تأشيرة  

 .بارتكاب أي جرائم جنائية

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
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 قد يُطلب منك أيضاً الخضوع لفحص طبي. إذا كان هذا مطلوباً، فستخبرك وزارة الشؤون الداخلية.

 
ال نتوقع أنك ستحتاج إلى  . RoSال تحتاج إلى تقديم أي معلومات حول مطالبات الحماية الخاصة بك كجزء من طلب تأشيرة 

 حضور مقابلة.

 
فيجب أن تكون في أستراليا في الوقت الذي تقدم فيه طلبك (حتى إذا تم تقديم ، RoS تقديم طلب تأشيرةإذا طلب منك  

 .  Resolution of Statusيجب أيضاً أن تكون في أستراليا وقت منح تأشيرة ) Immiaccountطلبك عبر اإلنترنت عبر 

 

 .RoSال توجد رسوم للتقدم للحصول على تأشيرة 

 

 أحتاج إلى معرفته أيضاً؟ ما الذي 
 

خالل   RoSتأشيرة  ،  RoSالذين يستوفون متطلبات منح تأشيرة    TPV / SHEVتتوقع الحكومة أن يتم منح غالبية حاملي  

 اإلطار الزمني التالي: 

 

 ؛ أو RoSإلى طلب  TPV / SHEVشهراً من تحويل طلب تأشيرة  12في غضون  •

 الخاص بك.  RoSرة  شهراً من تاريخ تقديم طلب تأشي 12في غضون  •

 

.   AATالخاص بك، فسيكون لديك الحق في طلب المراجعة أمام محكمة االستئناف اإلدارية  RoSإذا تم رفض طلب تأشيرة  

 من المهم أن تحصل على مشورة قانونية عن اجراءات المراجعة هذه. 

 

 التأشيرة. أثناء انتظار إجراءات أو نتيجة، تأكد من استمرار االمتثال لشروط 

 

 ماذا عن لم شمل األسرة؟ 
 

دائمة، قد تكون مؤهالً لكفالة أفراد األسرة الموجودين في الخارج للحصول على تأشيرات أسترالية    RoSبمجرد منحك تأشيرة  

 دائمة. ال يمكنك كفالة أفراد األسرة حتى يتم منحك تأشيرة دائمة.

 
 فالة األسرة. نوصيك بطلب المشورة القانونية قبل التقدم بطلب ك

 

 أين يمكنني الحصول على المساعدة؟
 

من المهم أن تحصل على المشورة من مصادر موثوقة مهنياً وذات سمعة طيبة. نوصي بالحصول على المشورة من ممارس  

في عملية طلب التأشيرة، خصصت حكومة    SHEVو  TPVقانوني لديه معرفة متخصصة بقانون الالجئين. لمساعدة حاملي 

مليون دوالر على مدى عامين للمساعدة في طلب التأشيرة من خالل مقدمي الخدمات القانونية   9.4مبلغ    Albaneseز  ألباني

 المتخصصين في جميع أنحاء أستراليا. 

 

الوصول إلى  ، بما في ذلك كيفية  help/-help/legal-asrc.org.au/get الموقع  لدينا صحائف وقائع لمساعدة المجتمع على

 من فريقنا القانوني.  المساعدة

 

   هو:الخط الساخن الخاص بهم  .للمساعدة في التحويل Refugee Legalإذا كنت في فيكتوريا، يتم تمويل 

 . مساًء من االثنين إلى الجمعة 5حتى  صباحاً  9من ويفتح  ، (30) 9413 0133

 
 هي كما يلي:  RoSالمنظمات في جميع أنحاء أستراليا الممولة للمساعدة في طلبات الحصول على تأشيرة 

 
Australian Capital Territory (ACT) Legal Aid ACT act.org.auwww.legalaid 

New South Wales (NSW) Refugee Advice and Casework 
Service (RACS) 

Immigration Advice and Rights  
Centre (IARC)    من إحالة  على  بناًء 

RACS NSW 

www.racs.org.au  
www.iarc.gov.au 

https://asrc.org.au/wp-content/uploads/2023/01/HOW-TO-GET-LEGAL-HELP.pdf
https://asrc.org.au/wp-content/uploads/2023/01/HOW-TO-GET-LEGAL-HELP.pdf
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.racs.org.au/
http://www.iarc.gov.au/
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Northern Territory (NT) Northern Territory Legal
 CommissionAid  

www.legalaid.nt.gov.au 

Queensland (QLD) Refugee and Immigration Legal  

Service (RAILS) 

www.rails.org.au 

South Australia (SA) Legal Services Commission of SA www.lsc.sa.gov.au 

Tasmania (TAS) Tasmanian Refugee Legal Service www.trls.org.au 

Victoria (VIC) Refugee Legal www.refugeelegal.org.au  
TPV/SHEV Conversion Hotline : 

03 9413 0133 
Western Australia (WA) Circle Green Community Legal www.circlegreen.org.au 

 

 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟ 
 

المعلومات بمجرد توفرها، بما في ذلك عن طريق تحديث صحيفة الحقائق هذه وتقديم جلسات معلوماتية   ASRCسيقدم 

 للمجتمع. 

http://www.legalaid.nt.gov.au/
http://www.rails.org.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.trls.org.au/
http://www.refugeelegal.org.au/
http://www.circlegreen.org.au/

