
 
 

 ؟اللجوء طلب أقّدم أن الوزير أن يسمح لي رانتظبإ أن أقوم به يمكن ماذاب

 بعد؟ اللجوء م طلبتقدالقارب ولم  هل أنت طالب لجوء وصلت عبر                           

 يسمح لَك بتقديم الطلب.الوزير أن  بينما تنتظر يمكنك اآلن القيام بها مورأ 6 إذا كان الجواب نعم، إليك   

 دائم )العنوان ورقم الهاتف( تفاصيل اإلتصال بَك بتحديث اعمل على بقاء .1

  662 728 1300اتصل بـ 

 المتوفرة هنا:929 اإلستمارة اكمل أو ، http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/929.pdf 

o اإلستمارة  بأنها تلقتالدائرة  مالحظة: لن تؤكد 
 

 معلومات تطلب فيها نسخة عن ملفكحرّية القّدم طلب  .2

  424اكمل اإلستمارةA  :المتوفرة هنا ،http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/424a.pdf   

o  مجانيةإنها 
o يمكن أن تكون  باإلستمارة هويتك ترفقها أن تقّدم إثبات على يجب(Immi Card) 

o  تضّمنيي المتعلق بالهجرة بالكامل والذاطلب نسخة عن ملفك: 
  والمراسلةالمذكرات الداخلية 
 لمقابالتالخطّية ل مالحظاتالت والسجيالت  
  التدقيقتتعلق ب قراراتأّية سجالت 

o  يمكنك ان ترسل اإلستمارة بالبريد او عبر البريد( اإللكترونيfoi.vic@immi.gov.au) 

o تلقي الوثائق شهر على األقل عادًة تأخذ فترة 

 

 ر مسوّدة إستمارة طلب فيزا الحمايةقم بتحضي .3

 هنا: ، المتوفرة666ارة طلب فيزا الحماية حّضر مسوّدة إستم 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/866.pdf 

o  ال أعلم’من المهم أن تجيب على كل سؤال. إذا لم تكن تعلم الجواب، اكتب‘ 
o اإلجابة المعلومات لدىض رمن المّهم أن ال تفت 
o قبل أن تقّدم إستمارتكصيحة الهجرة لتحصل على النشؤون بأن تشاور  قترحن 

 

 ‘statement of claims المطالبات بيان’أِعد مسوّدة  .4

 إلى بالدك سباب التي تجعلك غير قادر على العودةقصة حياتك واألطالبات هي نسخة خطية عن مال إّن بيان 

  لدىRACS متوفرة هنا:  نشرةhttp://www.racs.org.au/factsheets/ 

 المطالبات قبل أن تقّدم بيان الهجرة لتحصل على النصيحةشؤون تشاور بأن  قترحن 
 

 اجمع أية وثائق تدعم قصتك .5

 اجمع وثائق تدعم قصتك وتشمل حيث اإلمكان، وثائق هويتك 

 ،يمكن أن يشمل ذلك 
o                                         تقارير طبية أو استشارية    -رسائل 
o           مقاالت جديدة عن أحداث تتعلّق بقضيتك   -                               صور 
o بطاقات العضوية 

 

   يجب ترجمتهاباللغة اإلنكليزية إذا لم تكن الوثائق 

  فيتس  هما لترجمةا خدمةتعمالن في حقل  انوكاالتهناكVITS:http://www.vits.com.au/ اتوأول غراديAll   

 Graduates :للترجمة الشفهية والتحريريةhttp://www.allgraduates.com.au/ 

 إستمارتكقبل أن تقّدم الهجرة لتحصل على النصيحة شؤون بأن تشاور  قترحن 
 

 يساعدكل محامي خذ باإلعتبار إيجاد .6

 مويل المساعدة القانونية الحكوميةت تتوفر عامة خدمة لن (IAAAS  ) 

 يمكن أن تتوفر المساعدة القانونية للقاصرين غير المصحوبين مع أحد 
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