
Farsi 
 

 
 

 اطالعات مهم: 

 به ویزای دائم  TPV/SHEVتبدیل ویزاهای 

 

ات کلیدی   تغییر

 Safe Haven( یا ویزای TPVافرادی که در حال حاضر دارای ویزای حفاظت موقت ) 2023فوریه  14دولت فدرال اعالم کرده است که از 
Enterprise (SHEVاین ویزاها را داشته 

ً
ایط دریافت ویزای اند یا درخواست داده ( هستند، و یا قبال  Resolutionدائیم اند، ممکن است واجد شر

of Status (ویزای RoS .باشند ) 

از جمله حق  اعطا شده است، از حقوق و مزایایی مشابه با همه ساکنان دائیم برخوردار خواهند بود،به آنها  RoSافرادی که ویزای دائیم 
یس  .  بهدستر

ی
 تجدید دیدار خانوادگ

وری    RoSبا حقوق خود برای ویزای دررابطه افراد است که  ضر
ر
 . دریافت کنند مشاوره حقوق

 دهد که: این برگه اطالعایر توضیح یم 

 دائیم دریافت کنید؛ و  RoSتوانید ویزای چگونه یم •

 رایگان دریافت  چگونه یم •
ر
 کنید. توانید مشاوره حقوق

ایط ویزای   دائیم هستند؟  RoSچه کسانی واجد شر

ایط ویزای   باشید اگر:  RoSشما ممکن است واجد شر

 دارید؛ یا  TPV/SHEVدر حال حاضر ویزای  •

 ویزای  •
ً
 اید؛ یا داشته  TPV/SHEVقبال

ر ویزای  •  اید و منتظر تصمیم نهایی هستید. خود درخواست داده  TPV/SHEVبرای اولی 

درخواست دهید )اما اگر ویزای شما لغو شده باشد، این امکان وجود  RoSتوانید برای ویزای شما منقضر شده باشد، همچنان یم SHEVیا  TPVاگر 
 ندارد(. 

 RoSنحوه دریافت ویزای 

 اندنداده بعدی درخواست  SHEVیا  TPVبرای هستند و  SHEVیا  TPVافرادی که در حال حاضی دارای  .1
 اقدام کنید.  RoSباید برای ویزای  اید،نکرده بعدی درخواست  SHEVیا  TPVهستید و برای  SHEVیا  TPVاگر در حال حاضر دارای یک 

 این در دو مرحله اتفاق خواهد افتاد: 
برای   خانه()وزارت  Home Affairs نامه کتبی از وزارت یک دعوت TPV/SHEVبرخر از دارندگان  از فوریه تا اواخر مارس، : 1مرحله  •

دار شود و سایر موارد اولویت زودی منقضر یمخانه از افرادی که ویزای آنها بهکنند. این وزارتدریافت یم  RoSدرخواست ویزای 
 ندارد.  هیچ هزینه ایشود. درخواست این ویزا ست دعوت نیمدعوت خواهد کرد. در این مرحله از همه افراد برای درخوا

توانید  درخواست دهند. شما یم RoSتوانند به صورت آنالین برای ویزای یم  TPV/SHEVاز اواخر ماه مارس، سایر دارندگان  : 2مرحله  •
ر دعوت   خانه درخواست دهید. نامه از وزارت بدون داشیر

 
 اندرخواست داده بعدی د SHEVیا  TPVافرادی که برای  .2

  ندارید.  RoSخانه درخواست شما را نهایی نکرده است، نیازی به درخواست ویزای اید و وزارت بعدی درخواست داده  SHEVیا   TPVاگر برای 
در صورت نیاز   ندارید. شود و نیازی به انجام هیچ اقدایم تبدیل یم RoSشما به طور خودکار به درخواست ویزای  TPV/SHEVدرخواست فعیل 

 به پرونده خود، وزارت منظور نهایی برای کسب اطالعات بیشتر به 
ی

 خانه با شما تماس خواهد گرفت. کردن رسیدگ
 

 خود هستند  SHEVیا  TPVافرادی که منتظر تصمیم نهانی برای درخواست اولیه  .3
ر  دهد. اگر  خانه به ارزیایی پرونده شما ادامه یماید، وزارت اید و هنوز تصمییم دریافت نکردهخود درخواست داده  SHEVیا  TPVاگر برای اولی 

خانه، پرونده شما را رد کرد، اما درخواست تجدیدنظر شود. اگر وزارت تبدیل یم  RoSپرونده شما تأیید شود، به طور خودکار به اعطای ویزای 
ر بود و به این وزارت حاکم قضایی موفقیتیا م IAA، AATشما به  ایط دریافت ویزای آمت   خواهید بود.  RoSخانه "فرستاده شد"، واجد شر

 
 
 نحوه دریافت مشاوره حقوق

وری ات مشاوره حقوقر رابطهاست که در  ضر ، با  دریافت کنید با این تغیت  الیای جنویی
. برای دریافت مشاوره حقوقر رایگان در ویکتوریا و استر

Refugee Legal  :ید  به شماره زیر تماس بگت 

 بعدازظهر به شماره  5صبح تا  9دوشنبه تا جمعه از ساعت  - TPV/SHEVبا تبدیل ویزای دررابطه  Refugee Legal خط تلفن ویژه •

 0133 9413 (03 ) 

 RoSVisa@refugeelegal.org.au تبه کنید: یا با ایمیل زیر مکا •

 www.refugeelegal.org.au سایت زیر مراجعه کنید: یا به وب •
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