
 
 

 
 
 

 

 مسیرهای ویزه دائم برای دارندگان 

  TPV/SHEVو متقاضیان 
 

 

 دولت چه چیزی را اعالم کرده است؟ 
 

 Safe Haven Enterprise Visasو    Temporary Protection Visasحزب کارگر به قول انتخاباتی اش عمل کرده است که "

 انتقال را به ترتیبات ویزه دائمی منتقل کند". را لغو کند و پناهندگان مستحق 

 
 ) و785ساب کالس TPV( Temporary Protection visa )(مستحق ساختن  ی برا را یپالناکنون  دولت

Safe Haven Enterprise visa (SHEV) ) یدائم یویزه   یبرا  تا بتوانند اعالم کرده است) 790ساب کالس  

Resolution of Status (RoS)  )  کالس برای درخو    دهند  درخواست  )851ساب  ها    به را    TPV/SHEV  واست 

 .تبدیل کنند RoS ویزه یهادرخواست

 
هیچ مسیر روشن و موثری برای هزاران نفری که توسط سیستم مسیر سریع رد شده اند، وجود ندارد. ما بطور عاجل به  

 داد. دنبال شفاف سازی در این مورد هستیم و به مدافعه از یک مسیر دائمی برای همه ادامه خواهیم 

 

 این برای من چه معنایی دارد؟ 
 

برای ارزیابی ویزه    TPV/SHEVو درخواست کنندگان    TPV/SHEVدولت اعالم کرده است که مسیرهایی را برای دارندگان  

ویزه های دائمی هستند که به دارندگان اجازه می دهد در استرالیا زندگی،   RoSفراهم خواهد کرد. ویزه های  RoSهای 

دسترسی داشته باشند و اعضای خانواده مستحق    Centrelinkو    Medicareکنند، به خدمات دولتی مانند  کار و تحصیل  

 را برای اقامت دائم اسپانسر کنند. 

 
 گذارد:  نمی این اعالمیه دولت بر افراد ذیل تأثیری 

 
گینه نو برای تداوی طبی به  افرادی که به دنبال پناهندگی هستند یا پناهندگانی هستند که از نائورو یا پاپوا  -

 استرالیا منتقل شده اند (یعنی افرادی که توسط وزارت منحیث "افراد انتقالی" نامیده می شوند)

 افرادی که به دنبال پناهندگی هستند که با طیاره به استرالیا رسیده اند، یا  -

 ت. افرادی که ویزه ی حفاظت دائم یا ویزه ی بشردوستانه آنها رد یا لغو شده اس -

 

فیبروری   14وضعیت شما در 
2023 

 تأثیر اعالمیه دولت 

درخواست   TPV/SHEVمن برای 
دادم و منتظر یک تصمیم هستم.  

  TPV/SHEVقبال هیچ وقت به من 
 داده نشده است.

 یا

  TPV/SHEVدرخواست من برای 

 Immigration Assessmentتوسط 
Authority (IAA)   به وزارت ارجاع

 شده است.

را برآورده کنید (یعنی مشخص شود که    TPV/SHEVمعیارها برای یک  اگر شما  
یک   به  اتومات  طور  به  شما  درخواست  هستید)،  محافظت  مستحق  شما 

 تبدیل می شود.  RoSدرخواست ویزه ی دائمی 
 

را برآورده می کنید، ویزه    RoSبعد اگر مشخص شود که شما معیارهای ویزه ی 
 ی دائمی به شما اعطا خواهد شد. 

 

 در این مرحله ضرورتی به برداشتن هیچ قدمی نیست.

 
 

 
 صبح  9.30فیبروری  15آخرین به روز رسانی: 

 

 :ASRC ABN 64 114 965 815 Incorporation Numberپروگرام قانون حقوق بشر خدماتی است که توسط  

A0042918  .ارائه می شود 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#About
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  TPV/SHEVمن قبل از انقضای 
ام   TPV/SHEVبرای تمدید اولیه ام 

درخواست دادم و منتظر نتیجه  
بعدی ام   TPV/SHEVدرخواست 

 هستم.

تبدیل   RoSدرخواست شما به طور اتومات به یک درخواست ویزه ی دائمی 
 خواهد شد.

 
برآورده می کنید ، ویزه ی    RoSاگر مشخص شود که شما معیارهای ویزه ی 

 دائمی به شما اعطا خواهد شد.
 

 این مرحله ضرورتی به برداشتن هیچ قدمی نیست.در 

 دارم  TPV/SHEVمن یک 

 یا

داشتم که   TPV/SHEVمن یک 

 منقضی شده است 

ویزه   درخواست  تسلیم  برای  را  (یعنی شما  دارد  برمی  را  مانع  وزیر  که  وقتی 
 درخواست دهید. RoSدعوت می کند)، می توانید برای ویزه ی دائمی 

 

داده   اطالع  شما  ی  به  ویزه  برای  توانید  می  زمانی  چه  که  شد    RoSخواهد 
درخواست دهید، و جزئیات مربوط به مهلت های زمانی برای تسلیم درخواست  
داده خواهد شد. وزیر مشخص کرده است که برای اکثر افراد، این مانع در مارچ 

 برداشته خواهد شد. 2023

 
از  شما هنوز منقضی نشده است، وزیر ممکن    TPV/SHEVاگر   است به زودی 

تاریخ   از  باید قبل  شما دعوت کند که یک درخواست ویزه را تسلیم کنید. شما 
انقضای ویزه این کار را انجام دهید. لطفا برای معلومات بیشتر با یک وکیل گپ  

 بزنید.

  TPV/SHEVمن  یک درخواست
توسط وزارت رد شده است و  

منتظر یک تصمیم از طرف  

Immigration Assessment 
Authority  .یا محکمه هستم 

 یا پروسه محکمه ادامه دهید. IAAشما باید به بررسی 

 
یا محکمه ها    IAAتان در    TPV/SHEVاگر شما در درخواست بررسی در مورد رد  

برآورده می    TPV/SHEVموفق هستید، و مشخص شود که معیارهای حفاظتی  
تمدید   درخواست  اس  TPV/SHEVکنید،  ممکن  ی  شما  ویزه  به  تبدیل    RoSت 

 شود. 
 

یا محکمه ها    IAAتان در    TPV/SHEVاگر شما در درخواست بررسی در مورد رد  

نخواهید    RoSموفق نیستید، مستحق انجام یک درخواست معتبر برای ویزه ی  
 بود. 

 
درخواست کنید، بشمول اینکه اگر    مداخله وزارتیشما ممکن است بتوانید یک  

رایط شما ادعاهای حفاظتی نو و معتبری در رابطه با تغییرات در کشور مبدا یا ش
شخصی تان دارید. وزیر اختیارات گسترده ای دارد، بشمول اینکه به شما اجازه  
به   دیگری  ی  ویزه  یا  دهید  ارائه  نوی  حفاظتی  ویزه ی  درخواست  تا  دهد  می 

 شما اعطا کند. 

من   درخواست    TPV/SHEVیک 
حال   در  پروسه  هیچ  و  شد  رد 

 انجامی ندارم
 یا

TPV/SHEV  من لغو شده است 

ی  شما   ویزه  برای  معتبر  درخواست  یک  انجام  نخواهید    RoSمستحق 
 بود.

 

، بشمول اینکه اگر  درخواست کنید  مداخله وزارتیشما ممکن است بتوانید یک  
شما ادعاهای حفاظتی نو و معتبری در رابطه با تغییرات در کشور مبدا یا شرایط 
شخصی تان دارید. وزیر اختیارات گسترده ای دارد، بشمول اینکه به شما اجازه  
به   دیگری  ی  ویزه  یا  دهید  ارائه  نوی  حفاظتی  ویزه ی  درخواست  تا  دهد  می 

 شما اعطا کند. 

استه ام در دوسیه  من از وزیر خو
 من مداخله کند 

شما ضرورتی به ارائه درخواست نو به وزیر ندارید. شما باید اطمینان حاصل کنید  
 که تمام معلومات مربوطه را به وزیر ارائه کرده اید.

 

 معیارهای حل و فصل ویزه ی وضعیت چه هستند؟ 
 

جزئیات کمتری دارد. این فورم معلومات اولیه در مورد شما نسبت به درخواست ویزه ی حفاظتی    RoSدرخواست ویزه ی  

و سایر متقاضیان (بشمول نام، آدرس، تاریخ تولد و جزئیات تماس) و بعضی از سواالت در رابطه با الزامات شخصیت و 

را امضا    خواهد. این فورم همچنین بشمول بیانیه ارزش های استرالیا و اظهاریه ای است که باید آنسابقه سفر را می 

 کنید.

 
از یک وکیل مشوره بگیرید، به خصوص اگر   Resolution of Statusما توصیه می کنیم که قبل از ارائه درخواست ویزه ی  

 به هر گونه جرایم جنایی محکوم شده باشید یا متهم شده باشید.

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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خواسته شود که معاینه صحی انجام دهید. اگر این کار ضرورت باشد، وزارت امور داخله به  همچنین ممکن است از شما  

 شما اطالع خواهد داد. 

 
ویزه ی   از درخواست  منحیث بخشی  تان  ادعاهای حفاظتی  مورد  معلوماتی در  گونه  ارائه هیچ  به    RoSشما ضرورتی 

 مصاحبه داشته باشید. ندارید. ما انتظار نداریم که شما ضرورتی به مشارکت در 

 
هستید، باید در زمانی که درخواست تان را تسلیم می کنید در   RoSاگر شما ملزم به تسلیم یک درخواست ویزه ی  

تسلیم شده باشد). شما همچنین    Immiaccountاسترالیا باشید (حتی اگر درخواست شما به صورت آنالین از طریق  

 در استرالیا باشید.   Resolution of Statusباید در زمان اعطای ویزه ی 

 
 وجود ندارد. RoSهیچ فیسی برای درخواست ویزه ی 

 

 من چه چیز دیگری باید بدانم؟ 
 

را برآورده می کنند، در مهلت   RoSکه شرایط الزم برای اعطای ویزه ی    TPV/SHEVدولت انتظار دارد که اکثر دارندگان  

 دریافت کنند:  RoSزمانی ذیل یک ویزه ی 

 

 ؛ یا RoSتان به درخواست  TPV/SHEVماه پس از تبدیل درخواست ویزه ی  12طی در  •

 تان را تسلیم کردید. RoSماه از زمانی که درخواست ویزه ی  12در طی  •

 

شما رد شود، این حق را خواهید داشت که در محکمه تجدید نظر اداری درخواست بررسی   RoSاگر درخواست ویزه ی  

 وره قانونی در مورد این پروسه بررسی بگیرید. کنید. مهم است که شما مش

 

 در حالی که شما منتظر یک پروسه یا نتیجه هستید، اطمینان حاصل کنید که به شرایط ویزه ی تان عمل می کنید.

 

 در مورد پیوند مجدد خانواده چطور؟ 
 

اعضای خانواده که در خارج به شما اعطا می شود، ممکن است مستحق اسپانسر کردن    RoSوقتی که ویزه ی دائمی  

از کشور هستند برای ویزه ی دائم استرالیا باشید. تا زمانی که ویزه ی دائمی به شما اعطا نشده باشد، نمی توانید  

 اعضای خانواده را اسپانسر کنید.

 
 ما توصیه می کنیم که قبل از درخواست برای اسپانسر کردن خانواده، مشوره قانونی بگیرید. 

 

 توانم کمک بگیرم؟ از کجا می
 

مهم است که از منابع اخالقی و معتبر مشوره بگیرید. ما توصیه می کنیم از یک متخصص حقوقی با دانش مسلکی در  

  9.4، دولت آلبانیزی در پروسه درخواست ویزه  SHEVو  TPVمورد قوانین پناهندگی مشوره بگیرید. برای کمک به دارندگان 

بر قانونی مسلکی در سراسر  میلیون دالر را طی دو سال  ارائه دهندگان خدمات  از طریق  ای کمک به درخواست ویزه 

 استرالیا اختصاص داده است. 

 

ASRC برای کمک به جامعه در  مستقل است و بودجه دولت فدرال را نمی پذیرد. ما ورق معلوماتی 

help/-help/legal-org.au/getsrc.a  از تیم قانونی ما.  دسترسی به کمکداریم، بشمول نحوه 

 
 شود. لین تلفون آنها،  برای کمک به تغییر وضعیت تمویل می  Refugee Legalاگر شما در ویکتوریا هستید، 

 بعد از ظهر باز است.  5صبح تا  9، از دوشنبه تا جمعه از ساعت  0133 9413 (03)

 

تمویل مالی کرده اند، به شرح ذیل   RoSهای ویزه ی هایی که در سراسر استرالیا برای کمک به درخواستسازمان
 هستند: 

 
Australian Capital Territory (ACT) Legal Aid ACT www.legalaidact.org.au 

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

Immigration Advice and Rights 
Centre (IARC)  در مورد ارجاع از

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
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 Aid 
Commission 

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  لین
 :  TPV/SHEVتلفون تغییر وضعیت 

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

 

 من از کجا می توانم معلومات بیشتری کسب کنم؟ 
 

ASRC  معلوماتی و ارائه جلسات معلوماتی  معلومات را به محض در دسترس قرار گرفتن، بشمول به روز رسانی این ورق

 برای جامعه، ارائه خواهد کرد. 

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/

