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 معلومات هامة: 

ة دائمة  ة المالذ اآلمن إىل تأشير ة الحماية المؤقتة/تاشير  تحويل تأشير

ات الرئيسية  التغيير

اير  14أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه اعتباًرا من  ة 2023شباط  \ فير ، ستكون هنالك إمكانية أن يكون بعض األشخاص ممن يحملون حالًيا تأشير
ة مالذ آمن )TPVحماية مؤقتة ) ن للحصول عىل SHEV( أو تأشير ة  دائمة مؤهلير ة تسوية وضع  تأشير  ) .(RoS(عىل تأشير

ي ذلك إ
ن
ن بما ف ن الدائمير ي يتمتع بها جميع المقيمير

ة تسوية وضع دائمة بنفس الحقوق والمزايا الت  مكانية  سيتمتع األشخاص الذين حصلوا عىل تأشير
 األرسة. لم شمل 

وريمن  ة تسوية   الضن ي تأشير
ي تلق 

ن
أن يسىع األشخاص للحصول عىل المساعدة القانونية فيما يتعلق بحقوقهم ف

 :  وضع دائمة. توضح ورقة المعلومات هذه ما يىلي

ة تسوية وضع دائمة؛ و •  كيف يمكن منحك تأشير

 كيف يمكنك الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية  •

 ة تسوية وضع دائمة؟ من يحق له الحصول عىل تأشير 

ة تسوية وضع دائمة إذا:   للحصول عىل تأشير
ً
 قد تكون مؤهال

ة مالذ آمن؛ أو  • ة حماية مؤقتة/تأشير  كانت لديك حالًيا تأشير
ة مالذ آمن؛ أو  • ة حماية مؤقتة/تأشير ا تأشير

ً
 كنت تحمل سابق

ة مالذ آمن وتنتظر قرا • ة حماية مؤقتة/تأشير  ًرا نهائًيا. تقدمت بطلب للحصول عىل أول تأشير

ة تسوية وضع دائمة)ولكن  ة المالذ اآلمن، من الممكن التقدم بطلب للحصول عىل تأشير ة الحماية المؤقتة أو تأشير لن يكون ذلك إذا انتهت صالحية تأشير
تك(.   متاًحا إذا تم إلغاء تأشير

ة تسوية وضع دائمة  كيفية الحصول عىل تأشير

ة مالذ آمن ممن   .1 ة حماية مؤقتة أو تأشير ة   لماألشخاص الذين يحملون حالًيا تأشير ة حماية مؤقتة أو تأشير يتقدموا بطلب الحصول عىل تأشير
 مالذ آمن جديدة

ة مالذ آمن  ة حماية مؤقتة أو تأشير ة مال  ولمإذا كنت تحمل حالًيا تأشير ة حماية مؤقتة أو تأشير ذ آمن جديدة، تتقدم بطلب للحصول عىل تأشير
ة تسوية وضع دائمة.   فستحتاج إىل التقدم بطلب للحصول عىل تأشير

 : ن ي مرحلتير
 ستتم هذه العملية فن

اير : 1المرحلة  • ة المالذ اآلمن عىل دعوة آذار  \ شباط  إىل أواخر مارس \ من فير ة الحماية المؤقتة/تأشير ، سيحصل بعض حامىلي تأشير
ة تسوية وضع دائمة وستقوم اإلدارة بدعوة األشخاص  زارةالو كتابية من وزارة الشؤون الداخلية ) ( للتقدم بطلب للحصول عىل تأشير

ي هذه المرحلة وال توجد  
ها من الحاالت ذات األولوية. لن تتم دعوة الجميع للتقديم فن اتهم قريًبا وغير الذين من المقرر أن تنتهي تأشير

ة.   رسوم طلب للحصول عىل هذه التأشير

نت آذار \ من أواخر مارس : 2المرحلة  • ة المالذ اآلمن اآلخرين التقدم بطلب عير اإلني  ة الحماية المؤقتة/تأشير ، يمكن لجميع حامىلي تأشير
ة تسوية وضع دائمة. ستتمكن من التقديم دون دعوة من الوزارة.   للحصول عىل تأشير

 
ة مال  .2 ة حماية مؤقتة/تأشير  ذ آمن جديدة األشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول عىل تأشير

ة لطلبك،  ة مالذ آمن جديدة ولم تستكمل الوزارة اإلجراءات  األخير ة حماية مؤقتة/تأشير فلن إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عىل تأشير
ة المالذ اآلمن الحال تحتاج ة الحماية المؤقتة/تأشير ة تسوية وضع دائمة. سيتم تحويل طلب تأشير ية تلقائًيا  إىل التقدم بطلب للحصول عىل تأشير

ة تسوية وضع دائمة  تحتاج إىل اتخاذ أي إجراء. ستتصل بك الوزارة إذا احتاجت إىل أي معلومات إضافية إلنهاء  ولنإىل طلب للحصول عىل تأشير
 معالجة قضيتك. 

 
ة المالذ  .3 ة الحماية المؤقتة/تأشير  اآلمناألشخاص الذين ينتظرون قراًرا نهائًيا بشأن طلبهم األولي لتأشير

ة مالذ آمن ولم تتلق قراًرا بعد، فستواصل اإلدارة تقييم حالتك. وإذ ة حماية مؤقتة/تأشير ا  إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عىل أول تأشير
ة تسوية وضع دائمة. إذا تم رفض  طلبك من قبل الوزارة ولكن تم تقدي م طعنك تمت الموافقة عىلي طلبك،  فسيتم تحويلها تلقائًيا إىل منح تأشير

 للحصول AAT( أو مجلس الطعن اإلداري )IAAإىل هيئة تقييم الهجرة )
ً
( أو المحاكم بنجاح وتمت "إعادة إحالتك" إىل الوزارة، فستكون مؤهال

ة تسوية وضع دائمة.   عىل تأشير

 كيفية الحصول عىل المساعدة القانونية

وري من  اليا،  أن تطلب المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه التغالضن ي  والية فيكتوريا وجنوب أسي 
ات. للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية فن يير

:  Refugee Legalاتصل بمنظمة   عير

ة المالذ اآلمن  • ة حماية المؤقتة/تأشير ن إىل الجمعة من الساعة   - Refugee Legalالخاصة بمنظمة  الخط الساخن لتحويل تأشير من االثنير
 ( 03) 9413 0133عىل مساًء   5:00صباًحا إىل  9:00

•  : ي
ونن يد اإللكي   RoSVisa@refugeelegal.org.au الير

•  : ي
ونن  www.refugeelegal.org.au الموقع اإللكي 
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