
 
 

کار  چه من بدهد هپناهندگی ب درخواستم تا وزیر اجازه هستدر موقعی که منتظر
 بکنم؟ توانم می

 ؟کرده ایدن پناهندگی درخواست هنوز و شده اید وارد قایق با که یی هستیدپناهجو شما آیا
 انجام دهید. بدهد شماپناهندگی به  تا وزیر اجازه درخواست یددر موقعی که منتظرکه می توانید  وجود دارند مورد 6 اینجا در ست،ه بلی پاسخ اگر

 
 (تلفن شماره و آدرس) دارید نگهبروز  را خود تماس جزئیات که کنید حاصل اطمینان. 1

     بگیرید تماس  662 728 1300با  

  هست دسترس دریل کنید که در اینجا کمرا ت 929 فرم یا :http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/929.pdf 
o ستا کرده دریافت فرم را که می کندن تایید وزارت: باشید داشته توجه 

 
 را ارسال  نسخه از پرونده تان یک را برای درخواست Freedom of Information  اطالعات آزادی یک درخواست. 2

 کنید
  424 فرمA هست دسترس را تکمیل کنید که در اینجا در :http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/424a.pdf 

o  است رایگانآن 
o ضمیمه کنید فرم به را هویت شواهد باید شما ( کارت تواند میاین شواهد Immi باشد شما) 
o بخواهید شامل را خود مهاجرت نسخه از کل پرونده یک: 

 داخلی مکاتبات و ها بخشنامه 
 ها مصاحبه ی کتبیها یادداشت و ضبط 
 ورودی یا خروجی غربالگری به مربوط گیری تصمیم گونه سوابق هر 

o کنید ایمیل یا فرم را پست توانید می شما (foi.vic@immi.gov.au) 
o شود دریافتمدارک شما  تا کشد می طول ماه یک حداقل معموال 

 

  ی را تهیه کنیدحفاظت یویزافرم درخواست  نویس پیشیک . 3
: هست دسترس را تکمیل کنید که در اینجا در 666 حفاظتی فرم درخواست ویزای نویس یک پیش 

f.immi.gov.au/allforms/pdf/866.pdhttp://www 
o دانم نمی " بنویسید د،یدان نمی پاسخ شما اگر. بدهید پاسخ سوال هر به مهم است که این " 
o ی را حدس نزنیداطالعات هیچ که است مهم این 
o ی دریافت کنیدمهاجرت مشاورهکه قبل از ارسال فرم تان  کنیم می توصیه ما 

 

 را تهیه کنید  statement of claims یک پیش نویس "اظهار ادعا". 4
 "برگردید می باشد.  خانه به دیتوان نمی چرا اینکه دالیل و شما شرح حال از نسخه کتبی یکشامل  "اظهار ادعا 
 آر ای سی اس RACS  هست: دسترس در اینجای دارد که در مفید جزوه/http://www.racs.org.au/factsheets 

 مهاجرتی دریافت کنید که قبل از ارسال اظهار ادعایتان مشاوره کنیم می توصیه ما 
 

 کنید آوری جمعپشتیبانی می کند  تانشرح حال از  که ی رااسناد گونه هر. 5
 امکان صورت در ،هویت اسناد جمله ازکنید  آوری از شرح حال شما پشتیبانی می کند جمع که اسنادی را 
  موارد زیر باشد شامل است ممکناسناد  این: 

o ها نامه 
o ها عکس 
o عضویت های کارت 

o مشاوره یا پزشکی گزارش های 
o به شرح حال شما  که اتفاقاتی مورد در اخبار

مربوط هست

 باید ترجمه شوند ندنیست انگلیسی زبان به اسناد اگر  
 عبارتند  موجود خدمات ترجمه دوVITS :http://www.vits.com.au  

 .All Graduates :http://www.allgraduates.com ترجمه خدمات و

 مهاجرتی دریافت کنید قبل از ارسال اسناد پشتیبان تان مشاوره که کنیم می توصیه ما 
 

 فکر کنید شما به کمک برای وکیل یک کردن پیدادر مورد . 6
 تامین شده از طرف دولت حقوقی های کمک عموما (IAAAS )بود نخواهد دسترس در 

  موجود باشد همراه بدون و قانونی سن زیردر  افراد برای است ممکن تامین شده از طرف دولت حقوقی های کمک 
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