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طرز نوشنت عریضه برای تقاضای
ویزه ی محافظتی

How to write a statement for a Protection visa application

© UNHCR/S.Phelps

منظور از نوشنت عریضۀ ادعا ها چیست؟
برای تقاضای ویزۀ محافظتی ،شام باید دلیل بیاورید که چرا معتقد هستید که اسرتالیا باید شام را مورد
محافظت قرار دهد.
این دالیل را می توانید در پرسش های  48 - 42از بخش ج ( )Part Cفورم ( 866فورم تقاضای ویزۀ
محافظتی) بنویسید.
یا ،اگر معلومات زیادی برای اعالم دارید ،می توانید دالیل خود را در عریضۀ جداگانه ای نوشته و این عریضه
را ضمیمۀ فورمه تقاضای خود کنید.

در این عریضه باید چی نوشته کنید؟
• •عریضه را با نوشنت تفصیالت شخصی بشمول زیر رشوع کنید:
•
•
•
•
•
•

•نام
•تاریخ تولد
•ملیت و /یا کشوری که در آن اقامت داشته اید
•دین و قومیت (اگر ربطی به ادعا ها شام داشته باشد)
•سوابق فامیلی و شغل شام
•هر نوع تفصیالت دیگری که در ادعا های شام مهم باشند.

بنویسید که در مورد شام و اعضای خانواده تان
که در تقاضای شام از آنها یاد شده ،چی ُرخ داد.
این عریضه فرصتی برای شام است تا قصۀ خود
را بیان کنید.
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در این عریضه باید چی نوشته کنید؟ (ادامه)-
• •سوابق فامیلی :اگر والدین شام یا سایر اعضای فامیل در سابق مشکالتی داشتند
که به مسائل شام ربط دارد ،آن مشکالت را هم ترشیح کنید.
• •مشکالتی که در کشور خود داشته اید :اولین وقتی که شام با مسائلی مواجه
شدید یا صدمه دیدید را ترشیح منائید.
•
•
•
•

٬2٬1
..4٬3

•چه اتفاقی برای شام افتاد که کشور را ترک کردید؟
•چطور صدمه دیدید؟
•توضیحات مفصل بشمول نام ها ،محل ها و وقت ها بدهید
•آیا از مقامات دولتی و یا پولیس در کشورتان کمک خواستید؟ آگر نه ،چرا نه؟

• •چه وقت و چرا کشور خود را ترک کردید :چرا تصمیم گرفتید که کشور میهن خود
را ترک کنید و چه زمانی این کار را کردید؟ چطور کشور خود را ترک کردید؟ به
حیث مثال:
•
•
•
•

•آیا پاسپورت داشتید؟
•آیا رشوه ای پرداخت کردید؟
•چطور ویزۀ آمدن به اسرتالیا را گرفتید؟
•آیا موقع خروج از کشورتان وقتی که در رسحدات بررسی می کردند با مشکلی مواجه
شدید؟

• •چرا به اسرتالیا آمدید

??

??

• •چرا اسرتالیا را برای آمدن انتخاب کردید و نه کشور دیگری را؟
• •چرا تصمیم گرفتید که جالی وطن کنید.

رهنمود های مهم

• •به ترتیب زمانی :عریضۀ خود را به ترتیب زمان وقوع حوادث از رشوع تا آخر
بنویسید .این باعث می شود افراد دیگر داستان شام را آسان تر آن را بفهمند و به
یادشان مباند که شام چی نوشته اید.

• •روی وضعیت شخص خودتان تأکید کنید :ایرادی ندارد اگر وضعیت عمومی کشور
خود را ترشیح کنید .لیکن ،عریضۀ شام نباید حاوی معلومات مفصلی راجع به
وضعیت عمومی کشورتان باشد.
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در این عریضه باید چی نوشته کنید؟ (ادامه)-
• •چرا می ترسید که به کشور خود مراجعت کنید؟ ترس های خود را رشح دهید.
•
•
•
•

•آیا صدمه خواهید دید؟
•کی به شام صدمه خواهد زد؟
•چرا او به شام صدمه می زند؟
•با شام چه کار خواهد کرد؟

کی؟ چه؟ چرا؟

• •محافظت حکومت :آیا مقامات دولتی و یا پولیس می تواند شام را در برابر صدمه ای
که از آن ترس دارید محافظت مناید؟ اگر نه ،چرا نه؟
• •عوض کردن محل :آیا می توانید به محل دیگری در کشورتان بروید و در آنجا بدون
مشکالت سابق زندگی کنید؟

• •نه؟ ترشیح کنید که چرا حتی اگر به جای دیگری در کشور نقل مکان کنید باز هم مشکالت
سابق را تجربه خواهید کرد.
• •بله؟ اگر به جای دیگری در کشور خود نقل مکان کنید ،ولی این کار دشوار باشد ،ترشیح کنید
که چرا نقل مکان کردن شام به جای دیگری منطقی و معقول نیست .برای مثال:
• •آیا در جای دیگری قوم و خویش یا ارتباطاتی دارید؟
• •آیا مسافرت به نقاط دیگر کشور مشکل یا خطرناک است؟
• •آیا در جاهای دیگر خطر عمومی وجود دارد؟

آیا کدام وضعیت های شخصی دیگری وجود دارد که نقل مکان را نا معقول می سازد؟ برای مثال ،سن شام،
جنس شام ،معیوبیت ،موانع لسانی ،قومیت ،دین ،توانایی برای یافنت کار.
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چیزهایی که باید به یاد داشته باشید
• •حقیقت را بگوئید
مبالغه و داستان سازی نکنید .این کار یک خالف جنائی است .وزارت مهاجرت
ادعاهای شام را با معلوماتی که از کشور شام دارند می سنجند .اگر معلوم شد که در
برخی از زمینه های داستان خودتان ،شخص امینی نبوده اید کسی که تصمیم می گیرد
ممکن است سایر صحبت های شام را هم باور نکند و این بدان معنی باشد که به شام
ویزۀ محافظتی ندهند.
• •تاریخ ها
تاریخ سازی نکنید چون خیلی احتامل دارد که آنها را فراموش کنید.
یک جور صحبت کردن مهم است.
یقین حاصل کنید که تفصیالت تاریخ ها و رخدادها در رسارس عریضۀ تان یک جور
باشد.
• •عریضۀ خود را به خوبی بدانید
در مصاحبه بر مبنای معلوماتی که در تقاضا و عریضۀ خود داده اید ،از شام پرسش
هایی می شود
• •اسناد اثبات کننده
کاپی های تصدیق شده از اسنادی را ارائه منائید که ادعا های شام را حامیت مناید
اصل اسناد را روانه نکنید .اصل اسناد را در مصاحبه همراه خود داشته باشید.

* یک کاپی تصدیق شدۀ این سند یک فوتو کاپی است که توسط یک ( Justice of the Peaceقاضی صلح) تصدیق شده باشد( .برای یافنت قاضی
صلح به  http://jp.lawlink.nsw.gov.au/public/welcomePublic.doمراجعه کنید)
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معلومات بیشرت

معلومات بیشرت
برای معلومات بیشرت ،می توانید بین ساعات  10:00صبح تا  12:00ظهر روزهای سه شنبه و پنجشنبه ،برای مشوره تیلفونی رایگان با خدمت
مشوره تیلفونی  RACSمنرب  9114 1600متاس بگیرید ،تا بدانید که آیا برای وقت مالقات و یا ارجاع به مؤسسه ی دیگری رضورت دارید.
این نرشیه به :عربی ،چینائی (ساده شده آن) ،دری ،فارسی ،متیل ،ترکی و اردو موجود است
برای معلومات بیشرت به  ،www.racs.org.auمراجعه کرده ،به  RACSمنرب  (02) 9114-1600تیلفون کرده یا به  admin@racs.org.auایمیل
بزنید.
سلب مسئولیت قانونی – این ورق معلوماتی جنبۀ عمومی دارد .این مبنزلۀ مشوره قانونی نیست و نباید به آن به این حیث اتکا شود .خدمات مشوره و کارموردی پناهنده
( )RACSتوصیه می کند که قبل از اقدام حقوقی در مورد هر مطلب قانونی مؤثر بر شام ،اول از یک حقوقدان مشوره قانونی بخواهید .نویسندۀ این نرشیه خدمات
مشوره و کارموردی پناهنده ( )RACSمی باشد و این مؤسسه مسئولیت معلومات مندرج در آن را می پذیرد .این ورق معلوماتی در مورد افرادی است که در اسرتالیا
بود و باش دارند و قانون اسرتالیا در مورد آنها اجرا می شود.
این معلومات در تاریخ  1نومرب  2012درست بوده است.
این نرشیه با کمک مالی ( Law and Justice Foundation of NSWبنیاد قانون و عدلیۀ نیوساوت ولز) تدوین شده است .این بنیاد هدف انصاف و مساوات را در
نظام قانونی دنبال می مناید و می خواهد دسرتسی به عدلیه بخصوص برای افرادی که محرومیت اقتصادی و اجتامعی دارند بهرت شودhttp://lawfoundation.net.au.
این نرشیه دارای حق نرش (کاپی رایت) است .می توان بخشی از آن ،یا همۀ آن را برای مقاصد تعلیمی تکثیر کرد مرشوط بر اینکه ذکر شود که نویسندۀ آن خدمات
مشوره و کارموردی پناهنده ( )RACSمی باشد
سلب مسئولیت قانونی :هر نوع اظهار عقیده ای که در این نرشیه شده است از آن نویسندگان می باشد و لزوماً منعکس کنندۀ نظر Law and Justice Foundation
( of NSWبنیاد قانون و عدلیۀ نیوساوت ولز) منی باشد © .خدمات مشوره و کارموردی پناهنده ()RACS
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