
كيف يمكنني

أن أُحضرعائلتي 
الالجئة إلى هنا؟ 

How can I bring my refugee family here? Arabic



يمكنك طلب إحضار عائلتك إلى أستراليا من خالل
برنامج الحكومة األ سترالية لال جئين والحاالت اإلنسانية إذا:

كنت مقيماً دائماً أو مواطناً أسترالياً.   •

كانت عائلتك:   •

•   خارج بلدها األصلي )إال إذا تقدمت بطلب “العائلة المفرقة”(،  

•  ليس لها بلد آخر يمكنها العيش فيه بصورة دائمة.  
سوف نخبرك فيما يلي بماهية طلب “العائلة المفرقة” في الصفحة 11 من هذا المنشور.                              
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شهادات الميالد جوازات السفر

مستندات الجنسية بطاقات الهوية  

شهادات الوفاة شهادات الزواج  

الحصول على مستندات الهوية 
والصور

يجب عليك إحضار:

صورة فوتوغرافية واحدة بحجم صور جواز السفر لكل فرد من     •

أفراد العائلة الموجودة خارج البالد.   

نسخ مصدقة ألي مستندات هوية تخص عائلتك. على سبيل المثال:     •

ُيقصد بالنسخة المصدقة وجوب رؤية أحد المحامين أو شخص آخر 
مخّول المستند األصلي ومن ثّم أن يكتب على المستند المنسوخ ضوئًيا 

أنه نسخة طبق األصل. يمكن تصديق المستندات في الخارج أو في 
أستراليا.

يجب أن تتّم ترجمة الوثائق التي ليست باللغة اإلنجليزية. يمكنك ترجمة 
الوثائق في الخارج أو في أستراليا.

إذا لم يكن لدى أحد أفراد العائلة أي وثائق، يجب عليه أن يوضح سبب 
عدم امتالكه لها. فربما يكون قد فقدها أو تمت سرقتها، أو ربما لم 

يحصل قط على أي وثائق في بلده.

إذا كانت عائلتك مسجلة لدى إحدى المنظمات، مثل المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( أو جمعية الصليب األحمر، أو 

جمعية الصليب والهالل األحمر )Red Cross( أو منظمة دولية للهجرة 
)IOM(، يجب عليك الحصول على نسخة من هذا التسجيل.
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امأل االستمارات للتقدم بطلب 
للحصول على تأشيرة

االستمارات التي تحتاجها هي:

يمكنك الحصول على هذه االستمارات من:
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/681.pdf

ال تستخدم استمارات قديمة.
يجب عليك ملء االستمارات باللغة اإلنجليزية. إذا كتبت عائلتك إجاباتها 

بلغتها األم، يجب عليك عندها أن تترجم اإلجابات.
قم بإرسال الطلب والوثائق إلى:

Special Humanitarian Processing Centre

GPO Box 9984 SYDNEY NSW 2001

الشخص الذي يجب عليه التوقيع عليها االستمارة

عائلتك الموجودة خارج البالد   االستمارة رقم 842

أنت. أو، في حال كان لعائلتك شخص 
يقربها أكثر منك وهو من المقيمين 
الدائمين في أستراليا أو هو مواطن 

أسترالي، يجب عندها على هذا 
الشخص التوقيع )وُيطلِق عليك القانون 

اسم “مقدم االقتراح”(.  

االستمارة رقم 681
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أطلب من كل فرد بالغ من أفراد 
العائلة أن يكتب إفادة.

وهذه اإلفادة المكتوبة هي عبارة عن قصة تسرد المشكالت التي تواجهها 
العائلة في بلدها األصلي، واألمور التي تخاف منها في بلدها األصلي 

وسبب خوفها.
قد يكون واضحاً سبب شعورها بعدم األمان. إال أنه من المهم إعطاء 

التفاصيل وذلك ألّن وزارة الشؤون الداخلية تستخدم هذه اإلفادة لتقرر 
مدى سرعة اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب.

ينبغي أن يكتبوا اإلفادة بلغتهم ثم يقوموا بالحصول على ترجمتها إلى 
اللغة اإلنجليزية. 
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يجب أن تذكر اإلفادة ما يلي:
المشكالت التي تواجهها العائلة في بلدها األصلي

متى بدأت المشكالت )المرة األولى التي واجهت فيها العائلة المشكالت أو عانت من     •

األذى(؟  
ماذا حدث لهم؟   •

كيف أصابهم األذى؟   •

هل طلبت العائلة المساعدة من السلطات أو الشرطة في بلدها األصلي؟ وإذا لم تطلب     •

الحصول على المساعدة، فما هوسبب ذلك؟   

يجب أن ُتقدم اإلفادات شرحاً مفصالً باألسماء واألماكن واألوقات.

األمور التي تخاف العائلة من حدوثها إذا عادت إلى بلدها األصلي
هذا الجزء من اإلفادات مهم للغاية، خاصة إذا كانوا متواجدين خارج بلدهم منذ بضع سنوات. 

من المهم أن تفهم وزارة الشؤون الداخلية لماذا قد يتعرضون لخطر إلحاق األذى بهم إذا 
عادوا.

يجب على العائلة وصف كل نوع من األنواع المختلفة من األذى التي قد يحدث لها في 
المستقبل.

وإذا كانت تخاف من أكثر من شيء واحد يحدث في بلدها األصلي، يجب عليها وصف كل 
شيء قد يحدث.

هذا جزء مهم جداً من إفاداتهم. فإذا لم يقوموا بإخبار دائرة الهجرة بما سيحدث لهم إذا عادوا 
إلى بلدهم بإسهاب شديد، سيكون من الصعب حصولهم على تأشيرة.

َمن سيؤذيهم؟
يجب أن تذكر عائلتك تفاصيل جميع األشخاص التي يعتقدون بأنهم سيؤذونها. على سبيل 

المثال، إذا كانت تخشى األذى من:
مجموعة دينية أومعادية ؛هم بحاجة إلى ذكر إسم تلك المجموعة.    •

أفراد؛ هم بحاجة لذكر أسمائهم.    •

عدة مجموعات مختلفة أو أشخاص؛ عليهم أن يذكروا اسماءهم جميعاً.    •

لماذا سيتعرضون لألذى؟
يجب أن تذكر اإلفادات أيًضا لماذا يريد هؤالء األشخاص إلحاق األذى بهم. يجب أن يذكروا 
أيًضا ما إذا ما كانت أسباب تعرضهم لألذى هي أسباب تتعلق بالجنسية أو العرق أو الدين أو 

الرأي السياسي أو أي سبب آخر.
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ليقم محام بالتحقق من كل شيء
أطلب من محامي مختص بشؤون الهجرة التحقق من االستمارات قبل 

إرسالها إلى وزارة الشؤون الداخلية.

يمكن للمحامي إعطاءك المشورة القانونية الخاصة والمجانية وبعض 
المساعدة بشأن طلبات الحصول على تأشيرة لعائلتك.

 سنخبرك في الصفحة 15 أين تذهب لمراجعة محام.

قم بعمل نسخ لجميع المستندات
احتفظ بنسخة من الطلب  وجميع المستندات المرفقة به.
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تقديم الطلبات للحصول على 
التأشيرة

قم بإرسال الطلب والوثائق إلى:
Special Humanitarian Processing Centre 

GPO Box 9984 SYDNEY NSW 2001

يمكنك أيضاً تقديم طلب الحصول على هذه التأشيرة عبر اإلنترنت. 

http://immi.homeaffairs.gov.au  اطلع على الموقع

إتبع التعليمات إلكمال إستمارة الطلب عبر اإلنترنت وحمل إستماراتك 
 .”Submit” المكتملة والوثائق والصورثم قم بكبس زر

إذا واجهت مشكلة في إرسال هذا البريد اإللكتروني 
SHP.enquiries@homeaffairs.gov.au

قائمة التدقيق 
الخطوة 1 الحصول على مستندات الهوية والصور 	r

الخطوة 2 امأل االستمارات للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة 	r
الخطوة 3 اطلب من كل فرد بالغ من أفراد العائلة أن يكتب إفادة 	r

الخطوة 4 ليقم محام بالتحقق من كل شيء 	r
الخطوة 5 قم بعمل نسخ لجميع المستندات 	r

الخطوة 6 قم بتقديم طلب الحصول على تأشيرة عبر البريد أو عبر اإلنترنت  	r
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ما هو طلب “العائلة المفرقة”؟
يمكنك تقديم طلب إلحضار زوِجك أو زوجتك أو شريكك أو أطفالك )أو والديك، 

إذا كان سنك أقل من 18 عاًما( إلى أستراليا من خالل البرنامج الخاص بالالجئين 
والهجرة اإلنسانية إذا:

حصلت على تأشيرة الجئ أو تأشيرة إنسانية أو تأشيرة حماية دائمة في      .1
السنوات الخمس األخيرة   

2. كان زوِجك أو زوجتك أو شريكك أو شريكتك أو أطفالك أو والديك )إذا كان   
سنك أقل من 18 عاًما( ال يزالون يعيشون في بلدهم األم أو خارج بلدهم األم.   

وهذا ما ُيطلق عليه طلب “العائلة المفرقة”.

للتقدم بطلب تأشيرة من هذا النوع:
يجب أن تكون قد أبلغت وزارة الشؤون الداخلية حول عائلتك قبل الحصول على     •

تأشيرتك   
يمكنك استخدام نفس االستمارات ) 842 و681( لكن ينبغي أن تذكر بأنه طلب      •

“عائلة ُمفرقة” في االستمارة رقم 842.   
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أمور أخرى ينبغي عليك معرفتها
كم تبلغ تكلفة هذا الطلب؟ 

ليس هناك أي رسوم نظير التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. في حالة 
حصول عائلتك على تأشيرة، يجب عليك دفع رسوم تذاكر الطيران.

ماذا سيحدث عندما تصل الطلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية؟
سوف ترسل لك دائرة الهجرة خطاًبا تذكر فيه بأنها تسلمت الطلب.
إذا لم تستلم رسالة خالل شهر واحد، قم بإرسال رسالة عبر البريد 

اإللكتروني إلى SHP.enquiries@homeaffairs.gov.au لالستفسار عما 
يحدث بخصوص الطلب.

ما هي المدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الطلب؟
قد تستغرق الطلبات سنوات عديدة.

هل ستحصل عائلتي على تأشيرة؟
لن يحصل كل شخص على تأشيرة. تعطي الحكومة عدداً محدوداً من 
التأشيرات كل عام. ويمكن أن ال تحصل عائلتك على تأشيرة. إستشر 

محام عما إذا كان هناك من وسائل أخرى إلحضار عائلتك إلى أستراليا.

إذا كنت قلًقا حيال المدة التي يستغرقها الطلب
يمكنك:

•  إسأل وزارة الشؤون الداخلية عما إذا كان الطلب ال يزال في   

أستراليا أم تم إرساله إلى أقرب سفارة لعائلتك إلجراء     
المقابالت والفحوصات الطبية.  

إتصل بعضو البرلمان الفيدرالي المحلي )MP( في حالة مرور     •

أكثر من 12 شهًرا منذ إرسالك االستمارات. يمكنك معرفة عضو    
البرلمان الفيدرالي المحلي بوضع الرمز البريدي للمنطقة التي     

تسكن فيها على الموقع اإللكتروني:    
www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Members  
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يجب عليك إخبار وزارة الشؤون الداخلية إذا ما طرأت أي تغيرات

إذا ما طرأت أي تغيرات على أي من اإلجابات التي ذكرتها على أسئلة 
اإلستمارات، يجب عليك إخبار وزارة الشؤون الداخلية بشأنها.

قد تطرأ بعض التغيرات في حال:

قمت أنت أو عائلتك بتغيير العنوان   •

والدة طفل ألحد األشخاص  •
تلقت عائلتك تهديدات جديدة من أشخاص أو مجموعات تريد أن     •

تلحق بها األذى   

تنبيه مهم! ينبغي عليك التحدث إلى أحد المحامين 
المختصين بشؤون الهجرة قبل استخدام هذه المعلومات 

إذا:
وصلت إلى أستراليا على متن قارب   •

كان لديك تأشيرة رقم 866   •

كانت لعائلتك الحق بالعيش في بلد آخر   •

رفض إعطاء عائلتك  التأشيرة من قبل   •

كنت ترغب في تقديم      •
طلب “العائلة الُمفرقة” وقد    

تم منحك تأشيرة حماية     
دائمة في أستراليا.  

يمكنك معرفة أين يمكنك رؤية محام في الصفحة 15.
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أين يمكنني أن أستشير محام؟
يمكنك إستشارة محام من خدمة المساعدة القانونية مجاناً عن طريق حجز موعد مع:

إحدى الخدمات المعنية بالالجئين 6725 8713
Fairfield Legal Aid )هيئة المساعدة القانونية بفيرفيلد( 3777 9727 

Central Sydney Legal Aid )هيئة المساعدة القانونية في وسط سيدني( 
9219 5790

Auburn Diversity Services )خدمات أوبرن المتعددة( 5500 8737
 Bankstown SydWest Multicultural Services

 )منظمة الخدمات متعددة الثقافات في منطقة غرب سيدني( 6633 9621
Western Sydney Migrant Resource Centre, Liverpool 

)مركز غرب سيدني لموارد المهاجرين، ليفربول( 1200 8778 

إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي، اتصل على رقم: 50 14 13 واطلب اللغة التي 
تريدها وأعطهم رقم هاتفك. هذه خدمة مجانية. 

كما يمكنك أن تحاول االتصال بمركز:
The Immigration Advice and Right Centre

)مركز مشورة الهجرة والحقوق( 0700 8234

ما الذي ينبغي عليك إحضاره في 
موعدك؟

رخصة قيادة 	r
بطاقة Centrelink للرعاية 	r	

الصحية أو بطاقة معاش التقاعد   
بطاقة هوية من والية نيوساوث    r

ويلز مزودة بصورة  
 ImmiCard جواز سفر أو بطاقة 	r

أو وثيقة سفر  
أو أي خطابات من وزارة الشؤون   	r

الداخلية    

ُيرجى أيًضا إحضار هذه االستمارات حتى 
يتم فحصها:

r	االستمارة رقم 842
r	االستمارة رقم 681

r	إفادات عائلتك
r	جميع المستندات

إذا كنت ترغب في إلغاء موعدك
إذا تعذر عليك حضور الموعد، اتصل بالمكتب لتخبرنا في أقرب وقت 

ممكن.
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(TIS))

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
 ليمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج االالجئين والحاالت اإلنسانية على: 

http://immi.homeaffairs.gov.au

ُتعد هذه النشرة بمثابة إرشاد عام عن القانون. وال يجب االعتماد عليها كاستشارة قانونية. كما يمكن أن تكون 
أنواع أخرى من طلبات التأشيرة أفضل بالنسبة لحالتك الخاصة، مثل تأشيرات العائلة )ويشمل ذلك تأشيرة  

الزوج/ الزوجة واألطفال(. ننصح بأن تتحدث إلى محام حول حالتك.

هذه المعلومات صحيحة وقت كتابتها وطباعتها. إال إنها قد تتغير.
لمزيد من المعلومات اتصل بـ   LawAccess NSW على الرقم: 529 888 1300.

اطلب الكتيبات عبر اإلنترنت على www.legalaid.nsw.gov.au/publication أو عبر 
publications@legalaid.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني

:Legal Aid NSW للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات

 )Translating and Interpreting Service )TIS(( اتصل بخدمة الترجمة الخطية والفورية 
على الرقم 450 131 )من 9 صباًحا حتى 5 مساًء(. هذه خدمة مجانية.

www.twitter.com/LegalAidNSW

www.facebook.com/legalaidnsw

www.youtube.com/user/LegalAidNSW

يمكنك الحصول على هذه النشرة بلغات أخرى 
This brochure is available in Arabic, Dari, Assyrian, and English.

© Copyright Legal Aid NSW 2019

هل تحتاج إلى مترجم فوري؟
إذا كنت في حاجة للمساعدة بشأن التحدث معنا بلغتك األصلية، 

OCT 2019/تشرين األول/أكتوبر2019

هل تواجه صعوبة في التحدث أو االستماع؟
إذا كنت تواجه صعوبة في التحدث أو االستماع:

 اتصل بنا من خالل خدمة المرّحل الهاتفي الوطنية National Relay Service على الرقم 
 677 133  أو من خالل الموقع www.relayservice.gov.au أو اتصل بهيئة 

 LawAccess NSW في نيو ساوث ويلز على الرقم 529 889 1300

www.legalaid.nsw.gov.au

MNLA60548 


