
 
 
 
 
 
 

TPV/SHEV    رکھنے والوں اور درخواست گزاروں ےک لیے مستقل

 ویزے ےک راسی  

 
 

؟   حکومت نے کیا اعالن کیا ہے
 

اور   ویزوں  پروٹیکشن  "عارضے  ہ  تھا ک لیا  حصہ  میں  تخابات  ان ساتھ  ےک  وعدے  اس  نے  پارٹی  جانے گا    Safe Haven Enterprise Visasلیبر  ختم کیا  کو 

یا جانے گا۔"  ویزوں کا انتظام ک لیں مستقل  نوں ےک  اہل پناہ گزی  اور 

 
منصوبر کا   اس  اب  نے  ے کیا اعالنحکومت  )سب کالس  Temporary Protection visa  (TPV  کہ ہ  اور  785(   )Safe Haven Enterprise visa 

(SHEV)    (  790)سب کالس(( سٹیٹس  آف  ریزولیوشن  افراد  اہل  واےل  )سب کالس  Resolution of Status) (RoSرکھنے  ویزے یک  851(   درخواست( 

لیں   ان ےک  اور   
ے

اہل ہوں ےک توں کو   TPV/SHEVsدینے ےک  درخواس توں میں  RoSیک  درخواس  ممکن ہو گا۔  بدلنا ویزوں یک 

 
نہیں  تہ  راس مؤثر  اور  واضح  لیں کوٹے  ےک  لوگوں  ہزاروں  وضاحت ان  میں  معامےل  اس  پر  طور  فوری  ہم  رہا۔  ناکارہ  سسٹم  ٹریک  فاسٹ  لیں  ےک  جن  ہے   

۔
ے

لیں یہاں مستقل رہنے ےک راسیے یک حمایت جاری رکھیں ےک اور سب لوگوں ےک   حاصل کر رہے ہیں 

 

؟  ے لیے اس کا کیا مطلب ہے  میے
 

ومت   حک ہے کہ  یا  اعالن ک اور    TPV/SHEVحکومت نے  والوں  انہیں    TPV/SHEVرکھنے   کہ 
ے

م کرے یک ایےس راسیے فراہ لیں  ےک  درخواست گزاروں    RoSےک 

۔  دینے پر غور کیا جانے ے   RoSویزے  یم حاصل کرنا، میڈی کيں یلیا میں رہنا، کام کرنا، تعل لیں آسبی ےس لوگوں ےک  ویزے ہیں جن  لنک  ویزے مستقل  نبی ر اور س

۔  جییس رسکاری خدمات حاصل کرنا اور اپنے خاندان ےک لیں سپانرس کرنا ممکن ہوتا ہے   اہل افراد کو مستقل رہائش ےک 

 
اثر اعالن ےس مندرجہ ذیل لوگوں پر   پڑتا:  نہیے  حکومت ےک اس 

 

نہیں ڈیپار  - درخواست گزار یا پناہ گزین )یعيے وہ لوگ ج یلیا منتقل کیں جانے واےل پناہ ےک  لیں آسبی یو گيے ےس عالج ےک  وا ن نٹ ناؤرو یا پاپ ٹم

(؛ 'ٹرانزیبی   ی پرسن' کہتا ہے

یلیا آنے تھے، یا  - درخواست گزار جو ہواٹے جہاز ےس آسبی ناہ ےک   وہ پ

۔  - ویزے منسوخ ہو گیے ہیں یا ہے یا جن ےک یہ  ےس انکار ہو گ ین ویزے  ینیبی یوم نہیں مستقل پروٹیکشن ویزے یا ہ  وہ لوگ ج
 

 حکومت ےک اعالن کا اثر کو آپ یک صورتحال   2023فروری  14

دی تیھ   TPV/SHEVمیں نے  یک درخواست 
۔ مجھے پہےل   اور انتظار ہے یصےل کا  مجھے ف

 نہیں مال۔  TPV/SHEVکبیھ 
 یا

ی  درخواست   TPV/SHEVمبں یک 
Immigration Assessment 

Authority )IAA(   پارٹمنٹ کو ڈی واپس  نے 
 بھیجر تیھ۔ 

آپ   آپ    TPV/SHEVاگر  ہے کہ  یا  پایا گ یہ  )یعيے  ہیں  وری کربے  پ ائط  رسر حاصل  یک  حق  تحفظ کا  کو 
( تو آپ یک درخواست خود بخود مستقل  ۔  RoSہے

ے
درخواست میں بدل جانے یک  ویزے یک 

 
ستقل ویزا مل جانے گا۔  RoSپھر اگر آپ کو  ورا کربے واال پایا جانے تو آپ کو م ائط پ  یک رسر

 
۔ ورت نہیے ہے  اس وقت آپ کو کچھ کرنے یک ضے

 
 
 
 

 بجر  9.30فروری، صبح  15آخری تبدیلیوں یک تاری    خ: 

 
ASRC  ہیومن رائٹس الء پروگرام یک رسوس فراہم کرتا ہےABN 64 114 965 815  ، 

Incorporation Number: A0042918 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#About
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یک مدت   TPV/SHEVمیں نے اپنے اوریجنل 
یک تجدید   TPV/SHEVختم ہوبے ےس پہےل  

دی   د میں  یھ اور میں بع یک درخواست دی ت
درخواست ےک فیصےل   TPV/SHEVگيے  یک 

 ےک انتظار میں ہوں۔ 

ود مستقل  ود بخ ۔  RoSآپ یک درخواست خ
ے

 ویزے یک درخواست میں بدل جانے یک

 
ائط پورا کربے واال پایا گیا تو آپ کو مستقل ویزا مل جانے گا۔   RoSاگر آپ کو    ویزے یک رسر

 
۔ ورت نہیے ہے  اس وقت آپ کو کچھ کرنے یک ضے

ے پاس   ہے  TPV/SHEVمبں
 یا

ے پاس  تھا جس یک مدت   TPV/SHEVمبں
 ختم ہو چیک ہے 

مستقل   آپ  تو  دے گا(  دعوت  دینے یک  درخواست  ویزے یک  آپ کو  )یعيے  ٹانے گا  ہ پابندی  منسبی  جب 
RoS  ۔

ے
دے سکیں ےک  ویزے یک درخواست 

 
لیں   ےک  آپ      RoSجب 

ے
جانے یک دی  اطالع  آپ کو  تو  آنے گا  وقت  درخواست کا  جانے گا  ویزے یک  تایا  ب اور 

پابندی   لیں  ےک  لوگوں  اکبر  ہے کہ  اظہار کیا  نے  منسبی  ۔ 
ے

ہو یک دینا  درخواست  اندر  ےک  عرےص  کہ کتیے 
۔  2023مارچ 

ے
ٹاٹے جانے یک  میں ہ

 
ےک   آپ  ویزے یک    TPV/SHEVاگر  یہ  جلد  آپ کو  منسبی  و  ت ہے  ہوٹے  نہیں  تم  خ یھ  اب مدت  یک 

اپنے   دے گا۔ آپ کو  وت  دع دینے یک  دیيے  درخواست  دے  درخواست  ےس پہےل  ختم ہوبے  ویزے یک مدت 
وکیل ےس بات کریں۔ لیں براہ مہرباٹے کیس  ۔ مزید معلومات ےک   چاہنں

ی   نٹ نے مبں یک   TPV/SHEVڈیپارٹم
اور میں   انکار کر دیا تھا  درخواست پر 

اتھارٹی یا عدالت ےک   امیگریشن اسیسمنٹ 
 فیصےل ےک انتظار میں ہوں۔ 

۔ ریویو یا ع IAAآپ کو    چاہنے
 دالت یک کارروائی جاری رکھنے

 
آپ   لیں    TPV/SHEVاگر  ےک  ریویو  انکار کو  اور   IAAپر  جائیں  ہو  میں کامیاب  جانے  ےل  میں  عدالت  یا 
آپ یک    TPV/SHEVآپ کو   تو  جانے  پایا  ورا کرتا  پ ائط  رسر تحفظ یک  تجدید یک    TPV/SHEVےک  یک 

درخواست میں بدیل جا سکيے   RoSدرخواست   ۔ ویزے یک   ہے
 

آپ   لیں    TPV/SHEVاگر  ےک  ریویو  انکار کو  آپ    IAAپر  تو  جائیں  ہو  ناکام  میں  جانے  ےل  میں  عدالت  یا 
RoS ۔

ے
اہل نہیں ہوں ےک دینے ےک   ویزے یک قانوٹے درخواست 

 
آپ   مداخلت شاید  ہے    منسبی یک  سکيے  جا  بیھ یک  تب  درخواست  یہ  ہوں،  سکیے  درخواست کر  یک 

وطن یا   ےک  جن کا تعلق آپ  وے ہوں  دع اعتبار  ، قابل  ایےس نیے لیں  ےک  پاس تحفظ مانگیے  ےک  جب آپ 
ویزے یک   یکشن  پروٹ آپ کو  وہ  اور  ہیں  وسیع  اختیارات  ےک  منسبی  ہو۔  ےس  بدیلیوں  ت میں  حاالت  ذاٹے 

دینے یک اجاز نيے  ۔ درخواست  دے سکیے ہیں ویزا بیھ   ت دے سکیے ہیں یا کوٹے مختلف 

ی  انکار   TPV/SHEVمبں درخواست پر  یک 
ی کوٹے کاررواٹے   اور اب مبں ہو گیا تھا 

 نہیں چل ریہ ہے 
 یا

ا  یا تھا TPV/SHEVمبں و گ  منسوخ ہ

۔ RoSآپ 
ے
 ویزے یک قانوئے درخواست دینے ےک اہل نہیے ہوں ےک

 
آپ   مداخلت شاید  ہے    منسبی یک  سکيے  جا  بیھ یک  تب  درخواست  یہ  ہوں،  سکیے  درخواست کر  یک 

ا  ، قابل  ایےس نیے لیں  ےک  پاس تحفظ مانگیے  ےک  وطن یا  جب آپ  وے ہوں جن کا تعلق آپ ےک  دع عتبار 
ویزے یک   یکشن  پروٹ آپ کو  وہ  اور  ہیں  وسیع  اختیارات  ےک  منسبی  ہو۔  ےس  بدیلیوں  ت میں  حاالت  ذاٹے 

۔  دے سکیے ہیں ویزا بیھ  دینے یک اجازت دے سکیے ہیں یا کوٹے مختلف   نيے درخواست 

میں نے منسبی ےس اپنے کیس میں مداخلت یک  
 درخواست یک ہے 

و یہ یقیيے بنانا چاہنں کہ آپ نے  آ ۔ آپ ک ورت نہیں ہے دینے یک ضے پ کو منسبی کو نيے درخواست 
۔  تعلقہ معلومات دی ہیں  منسبی کو تمام م

 

؟ ائط کیا ہیے  ریزولیوشن آف سٹیٹس ویزے یک شر
 

نسبت   درخواست یک  ویزے یک  یکشن  ۔    RoSپروٹ ہے ہوٹے  ورت  ضے تفصیالت یک  م  میں ک درخواست  ساتھ  ویزے یک  ےک  آپ  اور  آپ یک،  میں  فارم  اس 

ےک  اور کردار   ) ہیں شامل  تفصیالت  رابطہ  اور  یدائش  پ تاری    خ  پتہ،  نام،  میں  )جن  ہیں  جاٹے  یھ  پوچ تفصیالت  بنیادی  درخواست گزاروں یک،    دورسے 

ڈیکل اور  یان  اقدار کا ب ے  یلیں آسبی اس فارم میں  ۔  سواالت ہوبے ہیں تعلق کچھ  ےک م اور پہےل سفروں  دستخط  تقاضوں  جس پر آپ کو  ہے  یشن بیھ شامل  بں

۔
ے

 کربے ہوں ےک

 
آپ کو   اس صورت میں کہ  خاص طور پر   ، ےس مشورہ لیں یل  وک پہےل کیس  ےس  دینے  درخواست  ویزے یک  سٹیٹس  یوشن آف  آپ ریزول ہے کہ  ہمارا مشورہ 

الزام ہو۔ دیا گیا ہو یا آپ پر کیس جرم کا   کیس جرم کا مجرم قرار 

 

نہ تانے گا۔   آپ ےس صحت کا معائ ز آپ کو ب وم افیبے ڈیپارٹمنٹ آف ہ وا تو  وری ہ ۔ اگر یہ ضے تا ہے یھ کیا جا سک  کروابے کا تقاضا ب

 
RoS    ۔ ہم نہیں سمجھنے کہ آپ کو ورت نہیں ہے دینے یک ضے دعووں ےک متعلق کوٹے معلومات  اپنے تحفظ ےک  درخواست ےک سلسےل میں آپ کو  ویزے یک 

لیں آنا پڑے گا۔ ویو ےک   انبی

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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آپ یک    RoSآپ کو    اگر  )چاہے  ہوں  میں  یلیا  آسبی وقت  ےک  دینے  درخواست  ویزے یک  آپ  ہے کہ  وری  ضے تو  جانے  لیں کہا  ےک  دینے  درخواست  ویزے یک 

۔ Immiaccountدرخواست آن الئن  وری ہے یلیا میں ہونا ضے یھ آپ کا آسبی یوشن آف سٹیٹس ویزا ملیے ےک وقت ب ےع دی جا ریہ ہو(۔ ریزول  ےک ذری

 
RoS  ۔  ویزے یک درخواست یک کوئی فیس نہیے ہے

 

؟  وری ہے  مجھے اور کیا پتہ ہونا ضے
 

ہے کہ   توقع  جو لوگ    TPV/SHEVحکومت کو  واےل  اندر    RoSرکھنے  ےک  ذیل عرصوں  اکبر کو مندرجہ  ےس  ان میں   ، ورے کربے ہیں ےک تقاضے پ   RoSویزے 

 ویزا مل جانے گا: 

 
ےک بعد  درخواست میں   RoSدرخواست ےک   TPV/SHEVآپ یک  • ینوں ےک اندر؛ یا 12 بدلیے   مہ

• RoS  دینے ےک بعد اندر۔  12ویزے یک درخواست   مہینوں ےک 

 
ہے    RoSاگر آپ یک   اہم  حاصل ہو گا۔ یہ  حق  دینے کا  درخواست  ٹرائبیونل کو ریویو یک  اپیلز  یٹیو  ایڈمنسبی جانے تو آپ کو  انکار ہو  پر  درخواست  ویزے یک 

 ٹے مشورہ حاصل کریں۔ کہ آپ ریویو ےک سلسےل میں قانو

 
۔  ور کربے رہیں یل ضے ائط یک تعم ویزے یک رسر اپنے  تظار کر رہے ہوں،  ان  جس دوران آپ کاررواٹے یا نتیجر کا 

 

( کا کیا ہو گا؟  ے )خاندان ےک یہاں آنے  فیمیل ری یونیے
 

مستقل   آپ کو  افراد کو    RoSجب  ےک  خاندان  اپنے  موجود  باہر  ےس  یلیا  آسبی آپ  تو  جانے  مل  ہو  ویزا  اہل  ےک  سپانرس کربے  لیں  ےک  ویزوں  ے  یلیں آسبی مستقل 

۔  پانرس نہیں کر سکیے اپنے خاندان ےک افراد کو س اپنا مستقل ویزا ملیے ےس پہےل آپ  ۔   سکیے ہیں

 
وٹے مشورہ حاصل کریں۔ اپنے خاندان کو سپانرس کربے ےس پہےل قان  ہمارا مشورہ ہے کہ آپ 

 

؟  مجھے کہاں ےس مدد مل سکن  ہے
 

م   اہ خصوض یہ  الء کا  ریفیوجر  آپ  ہے کہ  مشورہ  ہمارا  حاصل کریں۔  مشورہ  ےس  ذرائع  واےل  رکھنے  شہرت  یھ  اچ اور  واےل  اخالقیاٹے کام کربے  آپ    ہے کہ 

۔   لیں مشورہ  ےس  وکیل  واےل  رکھنے  ورے    SHEVاور    TPVعلم  پ نے  حکومت  ی یک  ے بانبں ال مسبی  لیں  ےک  دینے  مدد  میں  درخواست  ویزے یک  وں کو  وال رکھنے 

توں پر کام کربے یک خاطر  آ ویزوں یک درخواس دو سال تک  ےع  ذری م کربے والوں ےک  یلیا میں خصوض قانوٹے خدمات فراہ ے ڈالر دینے کا وعدہ کیا    9.4سبی ملیں

۔  ہے

 
ASRC وفاقے حکومت یک فنڈنگ قبول نہیں کرتا۔ ے ےک مددے یک لوگوں پر help/-help/legal-asrc.org.au/get خودمختار ہے اور  ے مارےہ لی   معلومات 

ے ے موجودے پرچ  ے بیھ معلومات یہ اور ہی   ۔ےجائ ے یل مددے کیےس ےس ٹیمے لیگل ہماریے کہ ہی 

 

لیں وکٹوریا میں موجود لوگوں کو اس بات چیت  ان یک ہاٹ الئن  ریفیوجی ليگل  میں مدد دینے ےک  ۔  نڈنگ مليے ہے پبں تا جمعہ  0133 9413 (03)  کو ف

۔  5بجر ےس شام  9صبح   بجر تک کھیل ہوٹے ہے

 
یلیا میں   :   RoSپورے آسبی نظیموں کو فنڈنگ مل ریہ ہے خاطر ان ت دینے یک  درخواستوں میں مدد   ویزے یک 

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

New South Wales )NSW( Refugee Advice and Casework Service 
(RACS) 
 RACS NSW   ےع رابطہ کربے پر ذری ےک 

Immigration Advice and Rights 
Centre )IARC( 

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/


4  

 

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 TPV/SHEV www.refugeelegal.org.au  
لیں ہاٹ الئن   0133 9413 03کو بدلیے ےک 

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

 

؟مجھے   مزید معلومات کہاں ےس مل سکن  ہیے
 

 ،
ے

لیں معلوماٹے سیشن   ASRCجیےس یہ معلومات مہیا ہوں یک  اور کمیونيی ےک 
ے

بدیلیاں یک جائیں یک یھ ت م کرے گا، اس معلوماٹے پرچے میں ب معلومات فراہ

۔ 
ے

 پیش کیں جائیں ےک

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/

