
 

 

 

 

 

 
1         FACTSHEET: RACS Family Reunion support for people impacted by the crisis in Afghanistan 

 

 فته اند تاثیر پذیربحران در افغانستان  ازافرادی که  برایمجدد خانواده پیوند از  RACS  مایتح

RACS  که می خواهند اعضای   حمایت کند  افرادیتا از تعداد فوق العاده زیادی از درخواست های کمک   می کندتالش  ممکن در اسرع وقت

 .به امنیت برساننداز افغانستان را   تحت حمایت شان ، همکاران و افرادخانواده

 .یاسخ دهد کمکارائه  براینیست بطور عاجل قادر  RACS، فونیلهای ت  تماس  ی ازبا توجه به تعداد زیاد

  از به کمک دسترسی داشته باشید و آنچه را که ایجاد کرده است تا شما بتوانید RACS ورق معلوماتی پروسه ای را شرح می دهد کهاین 

 درک کنید.   می رود،ما انتظار  مجانیخدمات 

اند. ما می دانیم که  موفق بوده  تا حالها  درخواست صد کمی از فی تنها ، خارج از کشوربشردوستانه  پروگراملطفاً به خاطر داشته باشید که در 

مصون  برای  اضطرارییا  عاجل راهی  ویزه  پروسه این ، . متأسفانهتشویش دارنددر افغانستان شان امنیت خانواده  در مورد  از افراد  بسیاری

همه چیز خوب   وقتی که حتی ، بیش از یک سال طول می کشد عموما پروسهاین ، سازی افراد در معرض خطر نخواهد بود. در بیشتر موارد

 رود. می پیش 

به تاخیر در  به احتمال زیاد  اند ی که ناقص خانه پوری شده های درخواست شده بسیار مهم است.  خانه پوری به درستی کردن درخواستی که  رائها

از بسیاری از شرکای   RACSافراد در استرالیا می شود.  ویزه یو پیامدهای منفی احتمالی مانند لغو   رد کردن بیشتراحتمال ، وسس کردنپر

 کنند.  تسلیممجانی و به صورت  بطور عاجل را  یبا کیفیت  که درخواست هایند ن کمک ک اد افره ما کمک گرفته است تا ب ه خواهان خیر

اینکه شما برای   قبل از ، . با این حالمی باشدبرای شما یک گزینه  هماین ،  مهاجرت خصوصی را بپردازید ایجنت یک  فیس ی توانید شما ماگر 

 ها را دوباره تکرار می کنیم.  درخواستمحدود موفقیت در این  فیس ها موافقت کنید، ما چانسپرداخت  

 

 باید داشته باشید چه انتظاری ، در افغانستان هستید RACSمجدد خانواده  پیوند از پروژه شما جزئی اگر 

 تماس می گیرید.  RACS. شما با 1مرحله 

.  راجستر می کنیددرخواست کردن برای کمک به شما در  RACS از را خود   تقاضاییا ایمیل باشد و  تلفونممکن است از طریق  تماس این

، گپ زده اید RACS. اگر قبالً با خواهد کردرا دریافت   تانتماس اولیه شما و اعضای خانواده  معلوماتاز   عضیب  RACS، موقعدر این 

 کنید.ن از ما خبری دریافت  ، مگر اینکه پس از دو ماه -به تماس مجدد با ما ندارید  ضرورتی

 اولیه با شما تماس می گیرد.   مشوره رایب  RACS. 2مرحله 

 اولیه را ظرف شش هفته ارائه دهد.  مشورهبا شما تماس می گیرد تا   RACS،  تاناجستر کردن تقاضای رپس از 

  بشمول این است که چهبه شما خواهیم داد. این  تانقربای ابرای  دادن در مورد درخواست  را  مهمی معلوماتما  ،تلفونی در طول این تماس 

ویزه  ما برای   م که ی می خواهد تا مطمئن شوی معلومات شما  همچنین از RACSکنید و چه شواهدی را باید ارائه دهید.  خانه پوریباید رمهایی وف

. ما می دانیم نیرم ها را آماده کرده اید یا وآیا شما قبالً ف  این است کهای برمهم   تلفونی مناسب شرایط شما درخواست می کنیم. این یک تماس ی

 کنید.  تسلیمبرای ما دوباره  آنها را  . شما ضرورت نداریدکرده اید تسلیم RACSها و شواهد را به  فورمکه بسیاری از شما قبالً 

 

 کمک کند  تان های فورم کردن  خانه پوری مورد  با شما تماس می گیرد تا در  RACS. 3مرحله 

خبری   RACSاز  2022 جنوری. اگر تا خواهد گرفت ظرف چند ماه دوباره با شما تماس  RACS، تان مشوره ای تلفونی پس از تماس 

 تماس بگیرید. RACSلطفاً دوباره با ، نکنیددریافت 
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وره بیشتر برای  و مش تان شده  خانه پوری های درخواست  فورم های درخواست یا بررسی   فورم   خانه پوریای می شود تا بربا شما تماس گرفته 

  در یکی از شرکت های حقوقی شریک RACSبگیرید. این کار توسط یک داوطلب  مالقات  وقت یک ، ضرورتو اسناد مورد   شواهدتهیه 

 ما انجام می شود.  خیرخواهانه 

 کنید سال ار را  تان با شما تماس می گیرد تا درخواست  RACS. 4مرحله 

و به شما   خواهد کرد این درخواست را بررسی  RACSیک وکیل ، می کند خانه پوری درخواست را با شما   RACSکه یک داوطلب وقتی 

 .کنید تسلیمآنرا تا ظرف چند هفته  خواهد کرد کمک 

 

 داشته باشید  نکات مهمی که باید به خاطر 

، در حال حاضر ارائه می دهد RACSتر از آنچه و سریع ممکن درخواست ها در اسرع وقت  د می خواهندرابیشتر افما درک می کنیم که 

 وره حقوقی دریافت کنید.مش، در استرالیا افراد تاخیر و پیامدهای منفی برای ، رد شدنبرای جلوگیری از که توصیه می کنیم   قویا. ما کنند تسلیم

RACS  کمی برای موفقیت   چانس حتی اگر  ، ندها دریافت می کن  درخواست را برای این  لندیهای بسیار ب  فیس از افراد  عضیمی داند که ب

چشم  و به شما   تخصص دارد  در این زمینه کهمهاجرت  ایجنت وکیل معتبر یا  گرفتن از وجود داشته باشد. لطفاً مراقب باشید که فقط برای کمک 

 . شان می دهد، فیس بپردازیدرا ن موفقیت واقعی انداز 

تماس بگیرید. فقط به یاد داشته باشید که  ل، ی با مشخصات تماس ذ RACS می توانید با شما می توانید  ید معلومات در درخواست تان، تجدبرای 

 .برای صبرتان تشکر می کنیمپاسخ دهیم.  فورا همیشه نتوانیم ما ممکن است 

RACS    تماس با
 

RACS است.  مجانیاست. همه کمک ها  ه کامالً مستقل از وزارت امور داخل 

 را ارائه می دهد:   ی ذیلگزینه های خدمات  RACS، وره یا کمک بگیریداگر می خواهید مش

 آدرس/شماره  زمان روز  خدمات 

 و بعد از ظهر  1صبح تا  10 دوشنبه تا جمعه  مشوره تلفونی 

 بعد از ظهر  4بعد از ظهر تا  2 

  یا  (02) 8355 7227

admin@racs.org.au 

 

مستقل از   RACSنیست.  یعمومی است. این یک توصیه حقوقی یا مهاجرت  معلومات بشمولفقط  یمعلومات  ورقلطفا توجه داشته باشید: این 

 تهیه شده است.  2021مبر سپت   10در  ورق معلوماتیاست. این  مجانیاست. همه کمک ها  ه وزارت امور داخل 
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 هستید؟  در خارج از نیوساوت ولز به دنبال کمک  

 

 • ویکتوریا 

 

  (Refugee Legal)  پناهندگیامور حقوقی 
 

 |  refugeelegal@refugeelegal.org.auمیل:| ای   0166 9413 (03): تلفون

 /https://refugeelegal.org.auب سایت: ی و

 

 ( ASRCمرکز منابع پناهجویان ) 

 | AFGHANISTANTRIAGE@ASRC.ORG.AU | ایمیل:   2534 9252 (03) : تلفون

 /https://asrc.org.auب سایت: ی و

 

 • کوئینزلند 

 RAILS)(  هاجرت ده و منخدمات حقوقی پناه

 | www.rails.org.auسایت: ویب   |  admin@rails.org.auایمیل:  9333 3846 (07) فون: تل

 

 استرالیای غربی  •

  (Circle Green Community Legal) سبز حلقه امور حقوقی جامعه 
 

 | enquiries@circlegreen.org.au| ایمیل: 3636 6148 (08) : تلفون

 /https://circlegreen.org.auب سایت: ی و

 

 ا • تاسمانی

 (. TRLS)  اخدمات حقوقی پناهندگان تاسمانی 

 | www.rlstas.comب سایت: ی | وinfo@rlstas.com| ایمیل:  9473 6169 (03): تلفون

 

  پرداخت فیس یا اگر نمی توانند از عهده  - کنند  هتشویق می شوند که با دفاتر خدمات حقوقی محلی خود مشور ACT  ،NT  ،SA در افراد

 س بگیرند.تما RACS، می توانند با  کمک قانونی برآیند
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