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 معلومات مهم:  

 به ویزه داییم TPVs  / SHEVتبدیل نمودن ویزه های حفاظت موقت

 

ات کلیدی   تغییر

وری   14دولت فدرال اعالم کرده است که از   Safe  Haven Enterprise( یا TPVافرادی که در حال حاضر دارای ویزه حفاظت موقت ) 2023فبر
Visa (SHEV)  ایط ویزه حالت داییم )هستند، در حال حاضر دارند و یا از گذشته دارند یا درخواستی داده ( RoS visaاند، ممکن است واجد شر

 شوند. 

یس به  RoSبه افرادی که ویزه داییم  ر داییم برخوردار خواهند بود، از جمله دسبی اعطا شده است، از حقوق و مزایای مشابه با همه ساکنی 
. اسپانرس کرد

ی
 ن فامیل شان. خانوادگ

وری است که مردم در رابطه با حقوق خود برای ویزه    باشند. این ورقه معلوماتی   RoSضر
ی
به دنبال کمک حقوق

ح میدهد:   موارد ذیل را شر

 داییم دریافت کنید. و  RoSچگونه یم توانید ویزه  •

 رایگان دریافت کنید.  •
ی
 چگونه یم توانید کمک حقوق

ایط ویژه داییم   است؟ RoSچه کیس واجد شر

ایط ویزه   باشید اگر:  RoSشما ممکن است واجد شر

 دارید ؛ یا  TPV/SHEVدر حال حاضر ویزه های  •
 داشته اید؛ یا TPV/SHEVدر گذشته ویزه های  •

ر ویزه  •  خود درخواستی داده اید و منظر تصمیم نهاتی هستید.  TPV/SHEVبرای اولی 

درخواستی بدهید )اما اگر ویزه شما لغو شده باشد، این امکان وجود   RoSشما انقضاء یافته است، همچنان یم توانید برای ویزه   SHEVیا  TPVاگر 
 ندارد(. 

 اخذ کنید  RoSچگونه یک ویزه 

 بعدی درخواستی داده اند SHEVیا  TPVاند و برای  SHEVیا  TPVافرادی که در حال حاضر دارای ویزه   .1
   RoSبعدی درخواستی نداده اید، باید برای ویزه  SHEVیا  TPVهستید و برای ویزه    SHEVیا  TPVحاضر دارای یک ویزه  اگر در حال 

 درخواستی بدهید. 

د:   این کار در دو مرحله صورت یم گب 

وی تا اواخر مارچ : 1مرحله  • (  این وزارت یک دعوت نامه کتتر از وزارت امور داخله ) TPV/SHEV، بعضر  از دارندگان ویزه های از فیر
دریافت یم کنند. این وزرات  از افرادی که ویزه های آنها به زودی منقضر یم شود و سایر قضایای دارای   RoSبرای درخواستی ویزه 

 ان است. اولویت دعوت خواهد کرد. همه نیم توانند درین مرحله درخواستی بدهند. درخواستی این ویزه رایگ

درخواستی بدهند.  RoSیم توانند به صورت آنالین برای ویزه   TPV/SHEVاز اواخر ماه مارچ، سایر دارندگان ویزه های  : 2مرحله  •
 شما یم توانید بدون دعوت از طرف وزارت درخواستی بدهید. 

 
 بعدی درخواستی داده اند SHEVیا  TPVافرادی که برای ویزه های   .2

 شما را نهاتی نکرده است، نیازی به درخواستی ویزه   SHEVیا  TPV اگر برای ویزه های 
 RoSبعدی درخواست داده اید و دیپارتمنت درخواستی

تبدیل یم شود و نیازی به انجام هیچ اقدایم ندارید. در  RoSشما به طور خودکار به درخواستی ویزه  TPV/SHEVندارید. درخواستی فعیل ویزه  
 به قضیه شما، وزرات  با شما تماس خواهد گرفت.  صورت نیاز به معلومات

ی
 برای نهاتی کردن رسیدگ

 بیشبی
 

 خود اند SHEVیا  TPVافرادی که منتظر تصمیم نهایی برای درخواستی اولیه  .3
ر ویزه  شما ادامه یم دهد. خود درخواستی داده اید و هنوز کدام تصمییم دریافت نکرده اید، اداره به ارزیاتر قضیه  SHEVیا  TPVاگر برای اولی 

تبدیل یم شود. اگر دیپارتمنت قضیه شما را رد کرد، اما درخواست  RoSاگر درخواست شما قبول شد ، به طور اتوماتیک به اعطای ویزه  
ایط دریافت ویزه   IAA، AATتجدیدنظر شما به   ر بود و به وزارت  "ارسال" شد، واجد شر  خواهید بود.  RoSیا محاکم موفقیت آمب 

 دریافت کنید
ی

 چگونه کمک حقوق

، با  الیای جنوتر
ات به دنبال کمک حقوقی باشید. برای کمک حقوقی رایگان در ویکتوریا و اسبی وری است که در رابطه با این تغیب   Refugee Legalضر

ید:   به آدرس زیر تماس بگب 

 ه بعد از ظهر به شمار  5.00صبح تا   9.00دوشنبه تا جمعه از ساعت  - Refugee Legal TPV/SHEVشماره تماس تبدییل  •

•  (03) 9413 0133 

 RoSVisa@refugeelegal.org.au ایمیل:  •

 www.refugeelegal.org.au ویب سایت:  •
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