
Need immigration advice?  Dari/Farsi

آیا در زمینۀ مهاجرت 
به مشاوره نیاز 

دارید؟ 
با ما گفتگو کنید ... 



ما که هستیم 
ما دربارۀ ویزاهای پناهندگی و خانواده مشاورۀ حقوقی رایگان 

ارائه می دهیم. 

ما زیرمجموعۀ وزارت امور داخلی نیستیم. 

به چه کسانی کمک می کنیم 
ما می توانیم به کسانی که راجع به وضعیت مهاجرت خود در 

استرالیا سواالتی دارند کمک کنیم، و می توانیم به افرادی که می 
خواهند پشتیبان افراد خانواده برای زندگی در استرالیا باشند 

خدمات مشاوره ارائه دهیم. همچنین می توانیم راجع به لغو ویزا 
نیز به شما مشاوره بدهیم.  

اگر در موارد زیر سوالی داشته باشید می توانیم 
به شما کمک کنیم:

وضعیت مهاجرت شما   ●
اسپانسر کردن اعضای خانواده برای آمدن به استرالیا   ●

لغو ویزای شما.    ●
برای مثال می توانیم در موارد زیر به شما کمک کنیم:

ویزاهای خانواده   ●
ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه  ●

ویزای همسر شامل خشونت در خانه   ●
ویزای گردشگری   ●

ویزای شهروندان نیوزیلند   ●
ویزاهای رابط )بریجینگ(   ●

لغو ویزا   ●
شهروندی استرالیا   ●

تجدید نظر رای وزارت امور داخلی   ●
در صورتی که ویزا نداشته باشید  ●

اگر در موارد زیر سوالی داشته باشید ما نمی 
توانیم به شما کمک کنیم:

ویزاهای دانشجویی   ●
ویزاهای کار و مهارت   ●

ویزاهای تجاری و سرمایه گذاری   ●
ویزای برای مهاجرت به سایر کشورها    ●

اگر بخواهید اسپانسری شخصی را متوقف کنید   ●



چطور می توانم کمک دریافت کنم؟ 
در این دفاتر Legal Aid NSW می توانید با یکی از وکال قرار 

مالقاتی رایگان و محرمانه رزرو کنید: 

 Central Sydney Legal Aid دفتر
323 Castlereagh Street

 Sydney NSW 2000
تلفن: 5000 9219 02 

Bankstown Legal Aid office
Level 7, Civic Tower
66-72 Rickard Road

Bankstown NSW 2200
تلفن: 4555 9707 02

 Fairfield Legal Aid office
Level 2, 25 Smart Street

Fairfield NSW 2165
تلفن: 3777 9727 02

وکالی ما در موسسات خدماتی زیر نیز می توانند 
شما را مالقات کنند:  

Accessible Diversity Services Inc
شرکت خدمات تنوع قابل دسترس

17 Macquarie Road
Auburn NSW 2144
تلفن: 5500 8737 02

   Blacktown SydWest Multicultural Services
Level 2,125 Main Street

Blacktown NSW 2148
تلفن: 6633 9621 02

 Western Sydney Migrant Resource Centre
108 Moore Street

Liverpool NSW 2170
تلفن: 1200 8778 02

LawAccess NSW  یک خط تلفن کمک رسانی است که 
اطالعات حقوقی را به صورت رایگان ارائه می دهد. با شماره تلفن   

 529 888 1300 تماس بگیرید یا به سایت
www.lawaccess.nsw.gov.au مراجعه کنید.
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این بروشور در حکم یک راهنمای کلی در رابطه با قانون است. شما نباید 
به عنوان مشاورۀ حقوقی به آن تکیه کنید، و ما توصیه می کنیم که در مورد 

شرایط خاص خود با یک وکیل مشورت نمایید. 

اطالعات موجود در این بروشور در هنگام چاپ آن صحیح است. اما امکان 
  LawAccess NSW تغییر آن وجود دارد. برای کسب اطالعات بیشتر با

به شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید. 

© Legal Aid Commissions of NSW  

بروشورهای ما را در نشانی

www.legalaid.nsw.gov.au/publications به صورت برخط 
سفارش دهید یا رایانامه ای به نشانی

publications@legalaid.nsw.gov.au بفرستید.

This brochure is also available in: Arabic, Simplified 
Chinese, Dari/Farsi, Indonesian, Thai, and  

Vietnamese.

:Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات

آیا برای تماس با ما به کمک احتیاج دارید؟ 
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با

                                                             به شمارۀ
450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید و درخواست 

کنید که با LawAccess NSW صحبت کنید. 
اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، با 

)National Relay Service )NRS به شمارۀ 677 133 
تماس بگیرید و درخواست کنید که با LawAccess صحبت 
کنید یا به نشانی www.relayservice. gov.au مراجعه 

نمایید.
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