ورقۀ معلومات
ی
قانون برای افرادی که از بحران در افغانستان متاثر شده اند
کمک
این ورقۀ معلومات ،برای افرادی که از بحران در افغانستان متاثر شده اند و در صدد کمک قانونی هستند ،معلومات کلی
مهمی را ارائه می دهد .این شامل افرادی می شود که در حال حاضر:
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در افغانستان هستند و در صدد تخلیه فوری به استرالیا می باشند ،یا



در استرالیا هستند و از بحران در افغانستان متاثر شده اند.
افرادی که در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورها) هستند

 افرادی که در حال ی
حاض در افغانستان (یا سایر کشورها) هستند و از آسیب جدی در افغانستان یم
بشدوستانه در خارج از ر
ترسند ،یم توانند برای ( Offshore Humanitarian visaویزای ر
استالیا)
برای آمدن به ر
استالیا درخواست بدهند( .ویزای پناهندگ و ر
بشدوستانه (کالس ))XB
بشدوستانه در خارج از ر
 جهت درخواست دادن برای ویزای ر
استالیا ،افراد باید "فورم - 842
بشدوستانه در خارج از ر
درخواست ویزای ر
استالیا" را تکمیل کنند .فورم را در اینجا یافته یم توانید :
.https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf
 ما یم توانیم در درخواست دادن به افراد کمک کنیم.
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افرادی که در ر
استالیا هستند
ما به این افراد ی
نت یم توانیم کمک کنیم:
استالیا هستند و جهت درخواست ویزای ر
 افرادی که در ر
استالیا برای اعضای خانواده و سایر نزدیکان
شان در افغانستان (یا سایر کشورها) کمک یم خواهند.
 افرادی از افغانستان که در ر
استالیا زندگ یم کنند و در مورد وضعیت ویزا و گزینه های ماندن شان در
ی
ر
قانون نیاز دارند.
استالیا به کمک

ی
قانون دریافت کرد
چگونه کمک
ی
ی
برای کمک قان ی
قانون افغانستان) به شمارۀ
مجان ،با ( Afghanistan Legal Hotlineخط تلفون کمک
ون
 – )03( 9413 0166به روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  9:00صبح تا  5:00بعد از ظهر تماس بگتید.
برای معلومات ب ر
یشت و منابع به  www.refugeelegal.org.au .مراجعه کنید.
PO Box 1139
Level 6, 20 Otter Street
Collingwood, Vic 3066 Australia
T (03) 9413 0101
F (03) 9413 0144
refugeelegal@refugeelegal.org.au
www.refugeelegal.org.au
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