
ویزای موقت دارید؟

شریک زندگی تان به شما 
آسیب یا صدمه جسمانی وارد 

کرده است؟

یم توانید کمک حقو�ق رایگان دریافت کنید

FarsiAre you on a temporary visa?



MNLA60121

مشاوره در مورد ویزای شما

 )همرس، نامزد، دفاکتو یا همجنس( دارید که شهروند 
گ

یک زند� اگر �ش

 
گ

یک زند� الیا یا ساکن دائیم است و او اسپانرس شما برای ویزای �ش اس�ق

بوده است، معمواًل پیش از دریافت ویزای دائیم، ویزای موقت دو ساله 
دریافت خواهید کرد.

اگر پیش از دریافت ویزای دائیم، رابطه تان به اتمام برسد یا قصد ترک 

 تان را داشته باشید، باید در ا�ع وقت مشاوره حقو�ق 
گ

یک زند� �ش
دریافت کنید.

 تان نیم تواند ویزای شما را لغو کند.
گ

یک زند� �ش

ایط زیر، ممکن است همچنان  ن رابطه تان و وجود �ش در صورت خاتمه یاف�ق
قادر به دریافت ویزای دائیم باشید:

 وجود داشته است؛
گ

• خشونت خان�

• از این رابطه فرزندا�ن داشته باشید؛

• اسپانرس شما فوت شده است.

 و قانون خانواده
گ

مشاوره در مورد خشونت خان�
گ

 تجربه  یم کنید، واحد خشونت خان�
گ

 و خانواد�
گ

اگر خشونت خان�
 

 Legal Aid NSW یم تواند به شما کمک کند. آن ها یم توانند در 
یس به ارجاع ها و  دریافت AVO، نفقه فرزند، حل مشکالت مایل و دس�ق

کمک حقو�ق رایگان به شما کمک کنند.

کمک و اطالعات بیش�ت

اگر با مشکل فوری روبه رو هستید، از تلفن همراه خود با پلیس به شماره 
ید. 000 یا 112 تماس بگ�ی

Legal Aid NSW خدمات مهاجرت
02 9219 5790

Legal Aid NSW 
گ

واحد خشونت خان�
1800 979 529 

مرکز حقوق و مشاوره مهاجرت
02 8234 0700

جم شفایه نیاز دارید، از طریق شمارۀ 450 131  با خدمات   اگر به م�ق
)Translating and  Interpeting Service, TIS( ترجمه شفایه و کت�ب 

ید.  تماس بگ�ی
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