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How to write a statement for a Protection visa application
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هدف از نوشنت یک اظهاریه ادعای درخواست پناهندگی چیست؟
برای درخواست دادن برای ویزای حفاظت باید دالیلی را که چرا معتقدید اسرتالیا باید از شام حفاظت کند
بنویسید.
شام میتوانید این دالیل را در پاسخ به سؤالهای  48 – 42در بخش  Cفرم ( 866فرم درخواست ویزای
حفاظت) بنویسید.
یا ،اگر اطالعات زیادی دارید میتوانید دالیل را در یک اظهاریه جداگانه نوشته و به فرم درخواست خود
وصل کنید.

در اظهاریه چه باید بنویسید؟
• •اظهاریه را با رشح مشخصات تان رشوع کنید ،از جمله:
•
•
•
•
•
•

•نام
•تاریخ تولد
•ملیت و  /یا کشوری که در آن زندگی میکردید
•مذهب و قومیت (اگر به ادعای شام مربوط میشود)
•سابقه خانوادگی و شغل
•هر جزئیات فردی دیگر که برای ادعای شام مهم است.

بنویسید که چه اتفاقی برای شام و اعضای
خانواده تان که در درخواست شام گنجانده
شدهاند افتاده است .این اظهاریه فرصتی است
برای شام که داستانتان را بگویید.
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در اظهاریه چه باید بنویسید؟ (ادامه)
• •سابقه خانوادگی :اگر والدین یا سایر اعضای خانواده تان قبالً مشکالتی داشتهاند
که به مشکالت شام مربوط میشود ،آن مشکالت را توصیف کنید.
• •مشکالتی که در کشورتان داشتهاید :اولین باری را که با مشکل روبرو شدید یا
آسیب دیدید توصیف کنید.
• •چه اتفاقی برایتان افتاد که باعث شد کشورتان را ترک کنید؟
• •چگونه آسیب دیدید؟
• •توضیح مرشوح بدهید ،از جمله نامها ،مکانها و زمانها.
• •آیا از مقامات یا پلیس کشورتان درخواست کمک کردید؟ اگر نه ،چرا نه؟
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• •چه موقع و چرا کشورتان را ترک کردید :چرا در آن وقت بخصوص تصمیم گرفتید
کشورتان را ترک کنید؟ چگونه کشورتان را ترک کردید؟ مثالً:
• •از گذرنامه استفاده کردید؟
• •به کسی رشوه دادید؟
• •چگونه ویزا گرفتید که به اسرتالیا بیایید؟
• •آیا در هنگام ترک کشورتان در کنرتل مرزی مشکل داشتید؟

??

• •چرا به اسرتالیا آمدید:
• •چرا انتخاب کردید که به اسرتالیا بیایید و نه به یک کشور دیگر؟
• •چرا تصمیم گرفتید ترک دیار کنید؟

??

نکات مهم:
• •ترتیب تاریخی :اظهاریه تان را به ترتیب وقوع وقایع بنویسید ،از اول تا آخر .این
کار فهمیدن داستان شام را برای دیگران و یادآوری آنچه را که نوشتهاید برای
خودتان آسانرت میکند.

• •روی موقعیت شخصی خودتان مترکز کنید :اشکالی ندارد که مشکالت کلی
کشورتان را توصیف کنید .اما از اظهاریه شام نباید برای ارائه اطالعات مرشوح در
باره کشورتان استفاده شود.
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در اظهاریه چه باید بنویسید؟ (ادامه)
• •چرا از بازگشت به کشورتان میترسید؟ ترستان را توصیف کنید.
•
•
•
•

•آیا آسیب خواهید دید؟
•چه کسی به شام آسیب خواهد زد؟
•چرا به شام آسیب خواهند زد؟
•با شام چه کار خواهند کرد؟

کی؟ چه؟ چرا؟

• •محافظت دولت :آیا مقامات یا پلیس از شام در مقابل آسیبی که از آن میترسید
محافظت خواهند کرد؟ اگر نه ،چرا نه؟
• •نقل مکان :آیا میتوانید به محل دیگری در کشورتان بروید و آنجا بدون مشکالتی که
قبالً داشتید زندگی کنید؟
• •نه؟ توضیح بدهید که چرا اگر به محل دیگری در کشورتان نقل مکان کنید تجربه مشکالت
ادامه خواهد داشت.
• •بله؟ اگر میتوانید به محل دیگری در کشورتان بروید ولی این کار مشکل است ،توضیح بدهید
که چرا نقل مکان برای شام معقول نیست .مثالً:
• •آیا در جای دیگری قوم و خویش یا ارتباطات دیگری دارید؟
• •آیا سفر کردن به جاهای دیگر سخت یا خطرناک است؟
• •آیا خطرات کلی در جاهای دیگر وجود دارند؟
• •
آیا موقعیتهای شخصی دیگری هستند که باعث شوند نقل مکان غیر معقول باشد؟ مثالً سن شام،
جنسیت ،معلولیت ،مشکالت زبانی ،قومیت ،مذهب ،توانایی پیدا کردن کار.
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چیزهایی که باید بخاطر داشته باشید
• •راست بگویید
در باره اتفاقات غلو نکنید یا داستان دروغی نسازید .این کار یک تخلف جنایی است .اداره مهاجرت
ادعاهای شام را با سایر اطالعات در مورد کشورتان مقایسه خواهد کرد .اگر معلوم شود که در باره
بعضی از قسمتهای داستانتان دروغ گفتهاید ،شخص تصمیم گیرنده ممکن است هیچ قسمت از
داستان شام را باور نکند و این ممکن است باعث شود که ویزای حفاظت به شام داده نشود.

• •تاریخ ها
از پیش خود ننویسید چون احتامالً یادتان خواهد رفت.
یکپارچگی مهم است.
	مطمنئ شوید که جزئیات مربوط به تاریخها و رویدادها در رسارس اظهاریه یکسان است.

• •اظهاریه تان را به خوبی بدانید
در مصاحبه بر اساس اطالعاتی که در درخواستنامه و اظهاریه تان دادهاید سؤاالتی از شام پرسیده
خواهد شد.

• •مدارک پشتیبانی
یک کپی گواهی شده* از مدارکی را که به ادعاهای شام کمک میکند ارائه بدهید .اصل مدارک را
نفرستید .اصل مدارک را با خود به مصاحبه بربید.
* نسخه گواهی شده یک مدرک فتوکپی آن مدرک است که یک ( Justice of the Peaceامین صلح) آن را گواهی کرده باشد.
(برای یافنت یک امین صلح)http://jp.lawlink.nsw.gov.au/public/welcomePublic.do :
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آگاهی بیشرت

آگاهی بیشرت
برای آگاهی بیشرت میتوانید بین ساعات  10صبح و  12ظهر روزهای سه شنبه و پنج شنبه با رسویس راهنامیی تلفنی  RACSبه شامره
 9114 1600برای راهنامیی تلفنی ،تا ببینید آیا الزم است وقت بگیرید یا برای ارجاع به خدمات دیگر متاس بگیرید.
این بروشور به این زبانها موجود است :عربی ،چینی (ساده) ،دری ،فارسی ،تامیل ،ترکی و اردو
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  ,www.racs.org.auدیدن کنید یا به  RACSبه شامره  9114-1600تلفن بزنید یا به
 admin@racs.org.auایمیل بفرستید.
سلب مسئولیت :این یک بروشور کلی است .راهنامیی قانونی نیست و نباید به آن بعنوان راهنامیی قانونی اتکا کرد .رسویس راهنامیی و مددکاری پناهندگان
( )RACSتوصیه میکند که قبل از هر اقدام قانونی با یک حقوقدان واجد رشایط در باره هر مسئله قانونی که روی شام اثر دارد مشورت کنید .رسویس راهنامیی و
مددکاری پناهندگان ( )RACSنویسنده این نرشیه است و مسئولیت اطالعات آن را به عهده میگیرد .این برگه اطالعاتی در مورد افرادی کاربرد دارد که در اسرتالیا
زندگی میکنند یا تحت تاثیر قانون آنطور که در اسرتالیا اجرا میشود قرار دارند.
اطالعات موجود در این نرشیه در تاریخ  1نوامرب  2012به روز است.
این نرشیه با کمک مالی  Law and Justice Foundation of NSWتهیه شده است .هدف این بنیاد پیشربد انصاف و تساوی در سیستم قضائی و بهبود دسرتسی به
عدالت است ،به ویژِه برای افراد محروم از نظر اجتامعی و اقتصادی http://lawfoundation.net.au .حق چاپ این نرشیه محفوظ است .میشود قسمتی یا متامی
آن را برای اهداف آموزشی کپی و تولید کرد مرشوط بر اینکه قدردانی مناسب از رسویس راهنامیی و مددکاری پناهندگان ( )RACSو مقاله نویسان آن به عمل آید.
سلب مسئولیت :هر نظری که در این نرشیه ابراز شده متعلق به نویسنده آن است و الزاماً بازتاب نظرات Law and Justice Foundation’s Board of Governors
نیست © .رسویس راهنامیی و مددکاری پناهندگان ()RACS
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