
 

 

 

 

 

 
1        FACTSHEET: Current Options for Afghanistan citizens and Australian Citizens and Permanent Residents in 

Afghanistan 

 در افغانستان  ییآسترالیادائم  باشندگانو  تبعه هاافغانستان و   تبعه هایبرای    کنونیزینه های گ

اقربا  به  می خواهند آسترالیاافرادی که در ، درخواست پناهندگی می کنند آسترالیاافغانستان که در  تبعه هایاز گزینه ها را برای  عضیب یمعلومات ورقاین 

 ارائه می دهد. ، کمک کننددر افغانستان پس از درگیری کنونی و حمله طالبان  رالیاییآست دائم باشندگانو  تبعه هاو  در افغانستان و مردم

وضعیت مهاجرت ممکن است  شرایط در افغانستان  ات  تغییر  چطورمی دهد که    شرحی  معلومات  ورقاین  ،  باقی می ماندیکسان    قانونی  شرایطدر حالی که  

 انجام دهید. چه کاری می توانید  ، هستند  خطرای کمک به افرادی که در افغانستان در معرض برشما شما را تحت تأثیر قرار دهد و 

 از سواالت متداول را ارائه می دهد  بعضیپاسخهای پیشنهادی به بعضی از  یمعلومات ورقاین 

 را ببینید  2صفحه  -می توانم کمک بگیرم؟  چطور، در افغانستان هستم  ویزهیا دارای  آسترالیا تبعه• من 

 

من تأثیر   ویزهبر وضعیت    طوررویدادهای اخیر در افغانستان چ،  می باشم  ویزهیا بدون    ویزه  اب  آسترالیا • من از افغانستان هستم اما در حال حاضر در  

 را ببینید  3صفحه  -می گذارد؟ 

 

 را ببینید  3صفحه  -چه کاری می توانم انجام دهم؟  -خبر بگیرمخانواده ام در افغانستان از • من می خواهم 

 

 را ببینید  4صفحه  -چه کاری می توانم انجام دهم؟ ، کنم اسپانسر آسترالیاکشور همسایه برای آمدن به یک در افغانستان یا  را • من می خواهم خانواده ام

 

 را ببینید  5صفحه  -وجود دارد؟ وی برای  اضافیآیا کمک ، یی کار کرده است آسترالیا• من شخصی را می شناسم که با نیروهای 

 

 را ببینید  5صفحه  -؟  بکنمچه کاری می توانم ، کاری برای کمک انجام دهم  فقط • من می خواهم

 

 

 

 می توانم کمک بگیرم؟ چطور، در افغانستان هستم  ویزهیا دارای  آسترالیا تبعهمن 

 یی ها در افغانستان ارائه شده است: آسترالیا در مورد  DFATتوسط ذیل  ، معلومات2021ت آگس 19تاریخ  از

تا    آسترالیادولت   است  تالش  خانه  آسترالیا در  به  را  آنها  های  خانواده  و  ها  در  بریی  که  شوید  مطمئن  اید:   راجستر  DFATگرداند.  کرده 

https://covid19.dfat.gov.au  تا زمانی که به میدان هوایی سفر نکنید    با شما تماس خواهیم گرفت.    بطور عاجلبیشتر    معلومات. ما برای ارائه

یی  آسترالیا.  بروید  میدان هواییبه    اشته باشید که با اعالن کوتاه مدتپالنی د.  خودتان پناه بگیرید  . در محلبکند این کار را بکنیدبه شما توصیه    آسترالیادولت  

 2 61+یا    آسترالیادر     135 555 1300  نمبربه    آسترالیاساعته دولت    24  یقونسلدارند باید با مرکز اضطراری  قونسلیبه کمک    ضرورتهایی که 

را   تانهای امنیتی شخصی    پالنخود انجام دهید.    مصونیترا برای    اضافی  تماس بگیرند. تمام اقدامات احتیاطی   آسترالیاخارج از  در     3305 6261

 های امنیتی محلی مطلع باشید.   انکشافمرور کنید و از محیط اطراف خود و 

 

 ایمیل بزنید. afghan.eoi@dfat.gov.au می توانید به، در افغانستان هستید ویزهیا دارنده  آسترالیا تبعهشما اگر 

 

کنید:   چکرا  DFATب سایت یو که پیشنهاد می کنیم،  را دارید  معلومات اینکه شما جدید ترینبیشتر و اطمینان از  معلوماتبرای 

https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/afghanistan 

 

 

https://covid19.dfat.gov.au/
mailto:afghan.eoi@dfat.gov.au
https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/afghanistan
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 پیدا کنید.  us-https://www.dfat.gov.au/contactرا می توانید در  DFATتماس بیشتر در مورد نحوه تماس با  معلومات

 

 نمی دانیم که کدام سازمان ها در حال حاضر باز هستند.  چون مشوره دهیمکمک  گرفتنما نمی توانیم در مورد نحوه  فعال، متأسفانه 

 

 

من تأثیر می   ویزهبر وضعیت   چطوراخیر در افغانستان  رویدادهای ، می باشم  ویزهیا بدون  ویزهبا   آسترالیا من از افغانستان هستم اما در حال حاضر در 

 گذارد؟ 

 .قرار دارید چه مرحله ایقانونی در   پروسهدر  اینکه شما به   بسته ، آسترالیا خواهد گذاشت افراد درتأثیر متفاوتی بر  افغانستان در وضعیت کنونی

o   گزینه های خود با    مشوره در موردبرای  باید  ،  حفاظتی درخواست نکرده اید  ویزهیک  برای  شما  اگرRACS    تماس   7227 8355  نمبربا

 sheets-https://www.racs.org.au/factرا می توانید در اینجا پیدا کنید:  پروسهاین مربوط به   معلوماتاز  بعضیبگیرید. 

 

o   اداره ار،  ه توسط وزارت امور داخلحفاظتی درخواست کرده اید که هنوز    ویزهبرای یک  شما  اگر( زیابی مهاجرتIAA  یا )تجدید نظر    محکمه

 ، تاثیر می گذارند   آنها بر شما  چطوراینکه  بیشتری در مورد تغییرات در افغانستان و    معلوماتمی توانید    ،سی استر بر  حالدر    (AATاداری )

 تماس بگیرید. RACSبا  در انجام این کار وره و کمکمی توانید برای مش شما. فراهم کنید AATیا  IAA، وزارت برای 

 

o   حفاظتی شما توسط  ویزهاگرIAA   یاAAT   مرکزی فدرال  محکمهدر   شما دوسیه ای رد شده است و (Federal Circuit Court) ،محکمه  

از وی بخواهید   تا  بنویسید  وزیرممکن است بخواهید به    ، شما مداخله کند  دوسیهکه در    وزیر تقاضا کرده ایدعالی دارید یا از    محکمهفدرال یا  

می توانید برای  شماحفاظتی ارائه دهید.  ویزهتا به شما اجازه دهد درخواست دیگری برای  نمایدمداخله  1958قانون مهاجرت  s48Bتحت که 

 تماس بگیرید.  RACSبا  در انجام این کار وره و کمکمش

 

o   ممکن است گزینه هایی برای اسکان مجدد در ایاالت متحده یا کشور ،  جزیره مانوس بوده ایددارید و در نائورو یا  بریجینگ    ویزهشما یک  اگر

 تماس بگیرید.  RACSبا  در خواست این کار   وره و کمکمی توانید برای مش  شمادیگری داشته باشید.  

o   شما  خط روان کنید  ممکن است بتوانید برای تسریع در رسیدگی به وزارت  ، می دهید درخواست  برای تابعیت  و  دارید    دائم  ویزهشما یک  اگر .

 می توانیم به شما کمک کنیم. چطورکه ما تماس بگیرید تا ببینید  RACSباید با 

 

 چه کاری می توانم انجام دهم؟ - خبر بگیرمدر افغانستان خانواده ام از من می خواهم 

در صلیب    پیوندهای خانوادگی  عودت دادنتیم  ،  ت داده اندخود در افغانستان از دس  اقربایرا با    شانارتباط    کنونیبرای اعضای خانواده که به دلیل وضعیت  

 کند:  تالش شبکه پیوندهای خانوادگیاز طریق  و  دوسیه شما را ارزیابی کندمی تواند  آسترالیاسرخ 

 مدتی طول بکشد. کنونی، این کار ممکن استبه دلیل شرایط لطفاً توجه داشته باشید که 

 tracing@redcross.org.auیا از طریق  199 875 1800نمبر ( در  AESTر )بعد از ظه 5صبح تا  9 از دوشنبه تا جمعهاز  RFL تلفون لین

 . در دسترس است

 

 چه کاری می توانم انجام دهم؟  ، کنم اسپانسر آسترالیاکشور همسایه برای آمدن به یک در افغانستان یا  را من می خواهم خانواده ام

"خانواده    درخواستبخشی از  منحیث    خارج از کشوربشردوستانه    ویزه  پروگراممی توانید تحت  ،  هستید  آسترالیا  تبعه دائمی دارید یا    ویزهیک  شما  اگر  

کنید. این   سپانسرتان را اخانواده  (  طفل  ویزهیا    زندگی  شریک  ویزه  ، مثال  برای)  )فمیلی استریم(  یا از طریق جریان خانواده  )اسپلیت فمیلی(    تقسیم شده"

 ار کرده اند. اما به یک کشور همسایه فر ندخانواده شما دیگر در افغانستان نیست کهصدق می کند  در موقعی همچنین معلومات

 

 خارج از کشور بشردوستانه   های  ویزه

اعضای خانواده  برای    اجازه می دهند  آسترالیادائمی    باشندگانو    تبعه ها به  درخواست دهند و    آسترالیابرای آمدن به  اجازه می دهند  افراد    به •

 بدهند.  (propose)حمایت پیشنهاد 

https://www.dfat.gov.au/contact-us
https://www.racs.org.au/fact-sheets
mailto:tracing@redcross.org.au
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 .می شونداین موارد موفق  فیصد 10کمتر از   •

 : بیشتر استذیل ها در موارد   درخواستاحتمال موفقیت  •

o ه استدر افغانستان کمک کرد آسترالیایا دولت  شخص متقاضی به نیروی دفاع 

o است  آسترالیادائم  باشندهیک  طفلیا شوهر( یا  زن ثل)م زندگی شخص متقاضی شریک 

  اعطای یکزمان انتظار برای  ،  حتی در صورت موفقیت   .قرار دارندکمترین اولویت    در( هستند  866  پگروزیر  )  دائم  حفاظت  های  ویزه  افرادی که توجه:  

 .خواهد بودبیش از یک سال احتماال  ویزه

 کنید.مراجعه  اینجادر  RACSب سایت ی یا و اینجادر  وزارتب سایت ی و بهمی توانید ، ها  ویزهبیشتر در مورد این  معلوماتبرای 

 کنید.  ریزرفمالقات  وقتتماس بگیرید و یک  RACSمی توانید با ، هستند ویزهدریافت این مستحق وره در مورد اینکه آیا اعضای خانواده شما مش برای

 

 :)فمیلی استریم( جریان خانواده

 کنند. سررا اسپاناعضای خانواده اجازه می دهد تا یی آسترالیا  و باشندگان دائم  تبعه ها• به 

شما بستگی به این دارد که    ک برای شما بهتر است، و اینکه کدام ی ، می توانید برای آنها درخواست دهید شما تلف وجود دارد که های مخ   ویزه• بسیاری از 

 کنید.  اسپانسر راچه کسی می خواهید 

 داشته باشد. ها دالر مصرف می تواند هزار )فمیلی استریم( تحت جریان خانواده ویزه• 

 . ی زیادی طول بکشدمی تواند ماهها و اغلب سالها کردن • زمان انتظار برای درخواست

 در اینجا مراجعه کنید.  ویب سایت وزارتمی توانید به ، ها  ویزهبیشتر در مورد این  معلوماتبرای 

 کنید.  ریزرفتماس بگیرید و یک قرار مالقات  RACSمی توانید با ، هستند ویزهدریافت این مستحق وره در مورد اینکه آیا اعضای خانواده شما برای مش

 ما بررسی خواهیم کرد کهتماس بگیرید و    RACSلطفاً با  ،  هستید و مدت زیادی منتظر    درخواست کرده اید  زندگی  شریک   ویزهقبالً برای  شما  اگر    توجه:

 . نیکمک کنیم یا  پروسهشدن   عاجل ترآیا می توانیم به شما در 

  (propose)    حمایت  پیشنهادیا    کنید  را اسپانسراعضای خانواده خود  نمی توانید  ،  هستید   آسترالیا  ویزهیا فاقد    دارید   بریجینگ  ویزه  یا  موقت  ویزه  اگر شما یک

 افراد کمک کنند.  اسپانسر کردنسازمان ها می توانند به شما در  ، موارد بعضیبیایند. در  آسترالیادهید که به  

سعی گزینه هایتان برای ، هستید آسترالیا  ویزهیا فاقد  دارید بریجینگ ویزه یا تموق  ویزه یکاگر  مشوره می خواهید و اینکه  در مورد گزینه های خود اگر

 . تماس بگیرید RACS ایست، بچتان  اعضای خانواده  اسپانسر کردنبه 

 

 وجود دارد؟  وی برای  اضافیآیا کمک ، یی کار کرده استآسترالیامن شخصی را می شناسم که با نیروهای 

 دریافت کمک های اولویت دار باشند. مستحق کار می کردند ممکن است  آسترالیا دوییا کارمند با دولت یا ار ترجمانمنحیث افرادی که 

 تماس بگیرید. RACSلطفاً برای کمک با ، قرار می گیرید  گروپدر این شما اگر 

 

 ؟ بکنمچه کاری می توانم ،  کاری برای کمک انجام دهم فقط من می خواهم

 /https://www.actionforafghanistan.com.auآنالین را در اینجا امضا کنید:  )Petition( عریضهشما می توانید 

 

 آمده است: ذیل  در    ، می توانید استفاده کنید شما  که    یک خط نمونهخود را ابراز کنید.    تشویشتماس بگیرید و    تانپارلمان فدرال محلی    عضومی توانید با  شما  

 

 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/global-special-humanitarian-202
https://www.racs.org.au/fact-sheets
https://www.actionforafghanistan.com.au/
https://electorate.aec.gov.au/
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 را درج کنید[ عضو پارلمان]نام  محترم سالم/

 

با آن   افغانستان  با توجه به تشدید بحرانی که اکنون کشور معتقدم    چونمی نویسم    این خط راشما    حوزه انتخابی  تشویش داریکی از اعضای  منحیث  من  

 رنج مردم افغانستان اقدام کند.   ستنبرای کاباید   آسترالیا، روبرو است

 

 هد. را انجام دذیل می تواند و باید اقدامات  آسترالیا

 د. ارائه ده یرش کنونیپذ عالوه بر، از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان یکباره بشردوستانه   یک پذیرش. 1

 

 . کند اعطا به افغانستان عودت داده شدنبدون چشم انداز  ، م دائ حفاظت یا موقت حفاظت هایه ویزبه همه پناهجویان از افغانستان . 2

 

 درخواست دهند.  شانخانواده   ا. پناهجویان از افغانستان را قادر سازد تا برای پیوستن مجدد ب3

 

در    UNHCRاسکان مجدد پناهندگان به استرالیا از طریق  به منع  رالیا همچنان  ستآدولت    -  را لغو کندا  ندونزییممنوعیت اسکان مجدد پناهندگان در ا.  4

 .راجستر شده باشند، ادامه می دهد  2014 جونپس از  اندونزیی در ا یکهصورت

 

 .همکاری کند  بر طالبان برای برداشتن گام های واقعی در جهت صلح و آشتی نوردآ  با شرکای بین المللی ما برای فشار. 5

ً   شما را می طلبد.  عاجلاین وضعیت توجه   افغانستان در این زمان انجام   افراد ازرا برای محافظت از    تاناقدام را در نظر بگیرید و تمام تالش    5  این  لطفا

 دهید. 

 ]نام خود را وارد کنید[ 

 
RACS  کمک گرفتن از 

 

RACS است. مجانی. همه کمک ها می باشد هکامالً مستقل از وزارت امور داخل 

 را ارائه می دهد:   ذیل یگزینه های خدمات RACS، ریدوره یا کمک بگیمی خواهید مششما اگر 

 خدمات 
 آدرس/نمبر زمان  روز 

 بعد از ظهر و  1صبح تا  10 دوشنبه تا جمعه  نی ووره تلفمش

 بعد از ظهر   4بعد از ظهر تا    2 

 admin@racs.org.auیا  (02) 8355 7227 

امور مستقل از وزارت    RACSنیست.    ییا مهاجرت  قانونیکلی است. این یک توصیه    بشمول معلوماتفقط    معلوماتی  ورق این    لطفا توجه داشته باشید:

 تهیه شده است.  2021ست  آگ 19در  این ورق است. مجانی. همه کمک ها می باشد هداخل

 

mailto:admin@racs.org.au

