
 چگونه می توانم
 خانواده پناهجوی
خود را به اینجا بیاورم؟

How can I bring my refugee family here? Dari/Farsi



2

شما می توانید از طریق برنامه پناهندگی و انسان دوستی 
دولت استرالیا درخواست ارائه دهید تا خانواده خود را به 

استرالیا بیاورید در صورتی که:

شما مقیم دائم یا شهروند استرالیا باشید   •

خانواده شما:  •
•  خارج از کشور خود باشد )مگر اینکه شما      
درخواست “خانواده گسسته” ارائه داده باشید(، و     
هیچ آنها کشور دیگری برای زندگی دائم نداشته     •  

باشند.   
در صفحه 11 این بروشور، ما به شما خواهیم گفت   

که درخواست “خانوادۀ گسسته” چیست.                              



شناسنامه گذرنامه

اسناد شهروندی کارتهای شناسایی

گواهی فوت سند ازدواج

مدارک شناسایی و عکسهای 
مورد نیاز خود را فراهم کنید:

شما به مدارک زیر نیاز دارید

یک قطعه عکس گذرنامه ای از هر یک از اعضای خانواده که     •

در خارج از کشور هستند.  

کپی برابر اصل از هر گونه اسناد هویتی که افراد خانواده دارند.     •

برای مثال:    
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مرحله 1

کپی برابر اصل به این معنی است که یک وکیل یا شخص دیگری باید 
سند اصلی را رؤیت کند و بعد بر روی سند کپی بنویسد که آن کپی 

یک کپی از سند اصلی است. اسناد را می توان در خارج از کشور یا 
در استرالیا تایید کرد.

 اسنادی که به زبان انگلیسی نیستند باید ترجمه شوند. اسناد را می 
توان در خارج از کشور یا استرالیا ترجمه کرد.

اگر یک اعضای خانواده هیچ سندی نداشته باشد، آنها باید توضیح دهند 
که چرا هیچ سندی ندارند. آنها ممکن است آن اسناد را گم کرده باشند، 

یا آنها دزدیده باشند، یا شاید هیچ وقت هیچ سندی در کشور خودشان 
برایشان صادر نشده است.

اگر خانواده شما در سازمانی مانند UNHCR، صلیب سرخ، هالل احمر  
یا سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( ثبت نام کرده است، شما باید یک 

نسخه از آن ثبت نام نیز داشته باشید.



جهت درخواست ویزا فرمها را 
تکمیل کنید

فرمهای مورد نیاز شما عبارتند از:

شما می توانید این فرمها را از زیر دریافت کنید:
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/681.pdf

از فرمهای قدیمی استفاده نکنید.
شما باید فرم ها را به زبان انگلیسی تکمیل کنید. اگر خانواده شما پاسخ 

های خود را به زبان خود می نویسند ، باید پاسخ ها را ترجمه کنید.
درخواست و اسناد را به آدرس زیر ارسال کنید:

Special Humanitarian Processing Centre
GPO Box 9984 SYDNEY NSW 2001

چه کسی باید آن را امضا کند فرم

خانواده شما در خارج از کشور فرم 842

شما. یا اگر یکی از اعضای خانواده 
شما که نسبت نزدیک تری با خانواده 

شما دارد و اقامت دائم یا شهروندی 
استرالیا را دارد، آن شخص. )از نظر 

قانون شما “پیشنهاد دهنده” به شمار 
می روید(.

فرم 681
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مرحله 2
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از هر یک از اعضای بزرگسال 
خانواده بخواهید که اظهارنامه ای 

بنویسد 
این اظهارنامه کتبی داستان مشکالتی است که خانواده شما در کشور 
خود داشته اند، و آنچه که در کشور خود از آن می ترسند و دلیل آن 

ترس چیست.
ممکن است به نظر واضح باشد که چرا آنها امنیت ندارند. اما ارائه 
جزئیات مهم است به این دلیل که وزارت امور داخلی با استفاده از 
این اظهارنامه به نتیجه می رسد که الزم است چقدر سریع درباره 

درخواست شما تصمیم گیری کند.
آنها باید بیانیه ای را به زبان خودشان بنویسند و بعد آن را به انگلیسی 

ترجمه کنند.
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مرحله 3



اظهارنامه باید حاوی موارد زیر باشد:
آنها چه مشکالتی در کشور خود داشتند؟

چه زمانی مشکالت شروع شد )اولین باری که آن مشکالت برایشان پیش آمد یا     •

صدمه دیدند(؟  
چه اتفاقی برای آنها پیش آمد؟   •

چگونه آنها صدمه  دیدند؟  •
آیا آنها در کشور خود از مقامات یا پلیس درخواست کمک کردند؟ اگر آنها      •

درخواست کمک نکردند دلیلش چه بود؟  
الزم است اسامی، مکانها و زمانها با جزئیات کامل در اظهارنامه ذکر شود.

اگر بخواهند به کشور خود بازگردند می ترسند چه اتفاقی رخ دهد؟
این بخش از اظهاریه بسیار مهم است، به ویژه اگر آنها چند سال در خارج از کشور خود 
بوده اند. این مهم است که وزارت امور داخلی بداند که در صورت بازگشت چرا آنها در 

معرض آسیب قرار می گیرند.
آنها باید هر نوع آسیبی که ممکن است در آینده برایشان اتفاق بیفتد را توصیف کنند.

اگر آنها می ترسند که بیش از یک اتفاق رخ دهد، باید هر چیزی که ممکن است رخ دهد 
را توضیح دهند.

این بخش بسیار مهمی ازاظهاریه آنها است. اگر آنها به اداره مهاجرت با جزئیات زیادی 
نگویند که اگر به کشور خود برگردند چه اتفاقی می افتد، گرفتن ویزا دشوار می شود.

چه کسی به آنها آسیب خواهد رساند؟
خانواده شما باید جزئیات مربوط به تمام افرادی را که فکر می کنند به آنها آسیب خواهند 

رساند ارائه دهند. برای مثال، اگز آنها از موارد زیر ترس دارند:
یک گروه شبه نظامی یا مذهبی، الزم است نام این گروه را بگویند.   •

افراد، الزم است نام این گروه را بگویند.   •

چند گروه یا افراد مختلف ، باید همه آنها را نام ببرند.   •

چرا به آنها آسیب خواهد رسید؟
الزم است در اظهارنامه ذکرشود که چرا این افراد می خواهند به آنها آسیب برسانند. در 

صورتی که به دالیل ملیت، قومیت، مذهب، عقیده سیاسی یا بعضی دالیل دیگر به آنها 
آسیب خواهد رسید، الزم است آن را ذکر کنند.
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همه چیز را برای بررسی در 
اختیار وکیل قرار دهید

قبل از ارسال فرمها به وزارت  امور داخلی، آنها را جهت بررسی در 
اختیار یک وکیل مهاجرت قرار دهید.

وکیل همچنین می تواند به شما مشاوره حقوقی رایگان و خصوصی 
ارائه دهد، و نیز می تواند برای درخواست ویزای خانواده شما تا حدی 

کمک کند.

در صفحه 15، ما به شما می گوییم که برای دیدن یک وکیل به کجا 
می توانید مراجعه کنید.

تهیه کپی از تمام اسناد خود
یک کپی از درخواست و تمام مدارک همراه آن برای خود نگه دارید.
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درخواست ویزا
درخواست و اسناد را به آدرس زیر ارسال کنید:

Special Humanitarian Processing Centre 
GPO Box 9984 SYDNEY NSW 2001

همچنین می توانید برای این ویزا بصورت آنالین اقدام کنید.

به http://immi.homeaffairs.gov.au  بروید

برای تکمیل فرم درخواست آنالین، دستورالعمل ها را دنبال کنید و 
فرم های تکمیل شده ، اسناد و عکس هایتان را آپلود کنید. سپس دکمه 

“ارائه” را کلیک کنید.
اگر هر گونه مشکلی در انجام این کار دارید، به

SHP.enquiries@homeaffairs.gov.au

ایمیل بزنید.

چک لیست 
مرحله 1 اسناد شناسایی و عکس ها را بگیرید 	r

مرحله 2 فرم ها را برای درخواست ویزا پر کنید  	r
مرحله 3 از هر یک از اعضای بزرگسال خانواده بخواهید که اظهارنامه   	r

ای بنویسد  
مرحله 4 هر چیزی را با یک وکیل چک کنید 	r
مرحله 5 از همه اسناد تان نسخه ای تهیه کنید 	r

مرحله 6 درخواست ویزا از طریق پست یا آنالین  	r
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مرحله 6
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درخواست برای “خانواده گسسته” 
چیست؟

شما می توانید درخواست دهید که شوهر، زن، شریک زندگی یا کودکان )یا در صورتی 
که زیر 18 سال هستید، پدر و مادر خود را( از طریق برنامه پناهنده و مهاجرت 

بشردوستانه به استرالیا بیاورید، اگر:

1.  در پنج سال گذشته به شما ویزای پناهندگی ، بشردوستانه یا حفاظت دائمی داده  
است، و شده   

شوهر، زن، شریک زندگی، فرزندان یا پدر/مادر شما )اگر زیر 18 سال داشته     .2
باشید( هنوز در کشور خودشان زندگی می کنند یا در خارج از کشور خود     

زندگی می کنند.  
این درخواست، درخواست “خانواده گسسته” نامیده می شود.

برای درخواست این نوع ویزا:
شما باید پیش از دریافت ویزای خود در مورد خانواده خود به وزارت امور      •

داخلی اطالع داده باشید  
شما از همان فرم )681 و 842( استفاده می کنید، اما الزم است در فرم 842     •

بگویید که درخواست شما برای “خانواده گسسته” است.  



سایر مواردی که باید از آن 
اطالع داشته باشید

چقدر هزینه دارد؟
درخواست ویزا هیچ هزینه ای ندارد. اگر خانواده شما ویزا دریافت 

کند، شما باید هزینه بلیط هواپیما را پرداخت کنید.

هنگامی که وزارت امور داخلی درخواستها را دریافت می کند چه 
اتفاقی می افتد؟

آنها نامه ای به شما نوشته و اعالم می کنند که درخواست را دریافت 
کرده اند.

 اگر نامه ای در مدت یک ماه دریافت نکنید، یک ایمیل به
SHP.enquiries@homeaffairs.gov.au ارسال کنید و بپرسید که در 

مورد درخواست تان چه اتفاقی می افتد.

چقدر طول میکشد؟
درخواست ممکن  است چند سال طول بکشد.

آیا خانواده ام ویزا دریافت خواهد کرد؟
هر کسی ویزا دریافت نمی کند. دولت هر سال تنها به تعداد محدودی 

ویزا می دهد. خانواده شما ممکن است ویزا نگیرد. از یک وکیل 
بپرسید که ایا راه های دیگری برای اوردن خانواده تان به استرالیا 

وجود دارد.

اگر از طوالنی شدن مدت آن نگران هستید
می توانید:

از وزارت امور داخلی بپرسید که آیا درخواست شما هنوز در     •
استرالیاست یا این که به منظور انجام مصاحبه و بررسی وضعیت    

سالمتی افراد خانواده شما، آن را به نزدیکترین سفارت به آنها    
فرستاده اند.  

اگر بیش از 12 ماه از زمان ارسال فرمها می گذرد با نماینده      •
مجلس فدرال )MP(  محل سکونت خود تماس بگیرید. شما می    

توانید با قرار دادن کد پستی جایی که زندگی می کنید در   
  www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Members  

  وکیل مجلس محلی تان را پیدا کنید.
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در صورت ایجاد هر گونه تغییر الزم است به وزارت امور داخلی 
اطالع دهید

اگر هر یک از پاسخهای شما به سواالت داخل فرمها تغییر کرد، الزم 
است به وزارت امور داخلی اطالع دهید.

برخی از تغییرات ممکن است صورت گیرد اگر:
نشانی شما یا خانواده تان تغییر یابد   •

فردی بچه دار شود   •

خانواده تان تهدیدات جدید از افراد یا گروههایی که قصد آسیب     •
رساندن به شما را دارند دریافت کند.  

نکته مهم! پیش از استفاده از این اطالعات الزم 
است با وکیل مهاجرت مشورت کنید، اگر:  

شما با قایق به استرالیا آمده باشید   •

ویزای 866 داشته باشید   •

خانواده شما حق سکونت در یک کشور     •
دیگر داشته باشد  

قبال درخواست خانواده شما برای دریافت     •
ویزا رد شده باشد، یا  

بخواهید درخواست      •
“خانواده گسسته” ارائه    
دهید و به شما ویزای     

حفاظت دائمی در استرالیا   

شما می توانید در صفحه 15 ببینید که از کجا می توانید یک وکیل پیدا کنید.
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کجا می توانم یک وکیل را ببینم؟
شما می توانید یک وکیل Legal Aid را به صورت رایگان و با انجام یک قرار 

مالقات در زیر ببینید:
 8713 6725 Refugee Service

 9727 3777 Fairfield Legal Aid
 9219 5790 Central Sydney Legal Aid

 8737 5500 Auburn Diversity Services
 9621 6633 Blacktown SydWest Multicultural Services
 8778 1200 Western Sydney Migrant Resource Centre, 

Liverpool

اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با شماره 50 14 13 تماس بگیرید، زبان مورد 
نظر خود را درخواست کنید و سپس شماره را به آنها بگویید. ین خدمات رایگان 

است.
شما همچنین می توانید اینها را امتحان کنید:

مرکز مشاوره و حقوق مهاجرت 0700 8234

چه چیزهایی را همراه خود به قرار 
مالقات ببرم؟

گواهینامه رانندگی 	r
کارت مراقبت بهداشتی )هلث   		

کر( سنترلینک یا کارت مستمری     r
Pension Card  

کارت شناسایی عکسدار NSW، یا  	r
گذرنامه، ImmiCard یا مدارک    	r

مسافرت  
هر گونه نامه از وزارت امور داخلی 	r

 لطفا این فرمها را نیز جهت بررسی با 
خود بیاورید:

r	فرم 842
r	فرم 681

r	اظهارنامه های خانواده خود
r	تمامی مدارک

اگر نیازدارید قرار مالقات را لغو کنید
اگر نمی توانید به قرار مالقات بیایید، در اولین فرصت با دفتر تماس 

بگیرید و به ما اطالع دهید.
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کجا می توانم اطالعات بیشتری دریافت کنم؟
 شما می توانید اطالعات بیشتری در مورد برنامه پناهندگی و انساندوستانه استرالیا را در

http://immi.homeaffairs.gov.au  پیدا کنید.

این نشریه حاوی راهنمایی عمومی دربارۀ قوانین است و نباید به عنوان مشاورۀ حقوقی بر آن تکیه 
کنید. همچنین، انواع دیگری از درخواستهای ویزا ممکن است برای وضعیت خاص شما بهتر باشند، 

برای مثال، ویزای خانواده )این شامل ویزای شریک و فرزند می شود(. ما توصیه می کنیم که شما را 
به یک وکیل در مورد وضعیت خودتان صحبت کنید.

اطالعات ارائه شده در زمان چاپ این بروشور صحیح هستند. اما امکان تغییر آنها وجود دارد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با LawAccess NSW به شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

   www.legalaid.nsw.gov.au/publications بروشورها را به صورت آنالین از نشانی
سفارش دهید یا به publications@legalaid.nsw.gov.au ایمیل بزنید

:Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ خدمات

اگر برای صحبت کردن با ما به زبان خود نیاز به کمک دارید، با خدمات ترجمۀ شفاهی 
و کتبی )TIS( به شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید. این خدمات 

رایگان است.

www.twitter.com/LegalAidNSW

www.facebook.com/legalaidnsw
www.youtube.com/user/LegalAidNSW

شما می توانید این بروشور را به زبان های دیگر دریافت کنید
This brochure is available in Arabic, Dari, Assyrian, and English.

© Copyright Legal Aid NSW 2019

به مترجم شفاهی نیاز دارید؟

آیا مشکل شنوایی یا گفتاری دارید؟
اگر مشکل شنوایی یا گفتاری دارید:

 از طریق خدمات امداد ملی به شماره 677 133 یا از طریق وب سایت
 www.relayservice.gov.au با ما تماس بگیرید یا با شماره 529 889 1300 

با LawAccess NSW تماس بگیرید.   

www.legalaid.nsw.gov.au  

OCT 2019/اکتبر2019

MNLA60547


