آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد19-
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزا ﻧدارﯾد و ﯾﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ھﻧوز ﺑﺎﯾد از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﻼﻣت ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺧواھﯾد و آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ١٩-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
دوﻟت ھﺎی اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد ١٩-اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.









ﻗﻠﻣروی ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز
ﻗﻠﻣروی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﮐوﺋﯾﻧزﻟﻧد
ﺳﺎوت اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯾﺎ
وﯾﮑﺗورﯾﺎ
وﺳﺗرن اﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐووﯾد ،١٩-ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد .اﯾن
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﻌدی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻣن ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ دارم
ﻣن ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  B ،Aﯾﺎ  Cدارم
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  B ،Aﯾﺎ  Cدارﯾد ،اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای وﯾزا و ﯾﺎ ﺗﺟدﯾدﻧظر در ﻣورد آن ﺑررﺳﯽ ﺷود .اﻣﺎ اﮔر ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺟدﯾد ﻧظری
در ﺟرﯾﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ دارﻧده وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Aﯾﺎ  Cھﺳﺗﯾد و اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Aﯾﺎ  Cﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد رﺳﯾد.
اﮔر در آﯾﻧده ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﮔردﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرﮔردﯾد .اﻣﺎ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای
ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Aﺷﺎﯾد ﺑﺧواھﻧد ﭘﯾش از ﺗرک اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Bﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧد.


ﺑررﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﺧذ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Bھﻣﭼﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻟﻐو ﺷود ،ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Bاﺟﺎزه ورود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ داده ﻧﺧواھد ﺷد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻋﻣﺎل ﺷود .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎ ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣت آﻣدن ﺑﮫ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣن ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Eدارم
ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Eﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ:


اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺧروج را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد



ﻣﻧﺗظر ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ھﺳﺗﯾد
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اﮔر وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷده اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺳﺎﯾر وﯾزاھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Eدر اوﻟﯾن
ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺑرای ﺧروج از اﯾن ﮐﺷور در اوﻟﯾن
ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﮔر ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Eدارﯾد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی آن اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای
ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  Eدﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد.


ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ طور آﻧﻼﯾن از طرﯾﻖ  ImmiAccountﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد



اﮔر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  ImmiAccountﻧدارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾﻣﯾل و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرم ﮐﺎﻏذی ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد )  - From 1008ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑرای وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  - Eزﯾرﮔروه (٠۵٠

در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧد ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ دارﻧده وﯾزاھﺎی ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ  E ،Dﯾﺎ  Fﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﯾد و اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت روی ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ
در آﯾﻧده ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد.


اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﻣﻧوﻋﯾت ھﺎی ورود ﻣﺟدد در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣوﺟود اﺳت :ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺟدد

ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرط ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺷراﯾط وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﺷود ﺗﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﺎر
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن را از طرﯾﻖ زﯾر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد:


اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس  ،VEVOﯾﺎ



دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط وﯾزاﯾﺗﺎن از طرﯾﻖ ImmiAccount

اﮔر وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﮐﺎر ﮐردن دارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر اﻗدام ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓﻘط ﺗﻧﮭﺎ در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و
ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ دﭼﺎر دﺷواری ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﮐﺎر ﮐردن ﻧﺑﺎﺷﯾد ،وﻟﯽ ھﻧوز واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ
ﺟدﯾد ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷراﯾط وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﻗﺑﻠﯽ ﺧواھﯾم داد.

وﯾزاھﺎی ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
اﮔر وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ،ﺑﺎﯾد اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻓﮑر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑﺎﺷﯾد،
ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر از ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣوﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در طول ﺷش ﻣﺎه آﯾﻧده از ﺧودﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﻧد و اﻗداﻣﺎت ﻻزم را در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن اﻧﺟﺎم دھﻧد.
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد :وﯾزای ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ اﻧﻘﺿﺎء اﺳت ﯾﺎ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده اﺳت
اﮔر ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯾد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾش از ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺗﺑﺎر وﯾزاﯾﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد ،اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد
ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ و آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣدﯾد دوره اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ وﯾزا ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ وﯾزای  (BVB) Bو
ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﯾﮏ وﯾزای  ،BVBدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯾد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
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ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺧود را ﺣل ﮐﻧﯾد ،ﺳروﯾس ﺣل و ﻓﺻل وﺿﻌﯾت ) (SRSوزارت ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣوﺟود اﺳت :ﺳروﯾس ﺣل و ﻓﺻل وﺿﻌﯾت
ﻣﺎﻣوران  SRSﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾش روی ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﯾزا را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﭼطور
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻌدا روی ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧروج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﮐﻧﯾد و در ﺻورت ﻟزوم ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳروﯾس ھﺎی دﯾﮕر ارﺟﺎع دھﻧد.
در ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺳروﯾس ﺣل و ﻓﺻل وﺿﻌﯾت اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک
ﮐﻧﻧد .وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMو ﺳرﮐو ) (Homewardﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎس
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﮔﺷت ھﺎی ﺧود را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﮔﺷت ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮑﯽ ،ﯾﺎ ھر ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد زﯾر را اراﺋﮫ
دھد:






ﻣﺷﺎوره ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎزﮔﺷت ھﺎ
ﺑﻠﯾت ھواﭘﯾﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن اوراق ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
ﮐﻣﮏ ﭘذﯾرش در ﮐﺷور ﺑﺎزﮔﺷت
ﮐﻣﮏ ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻣﻘﺻد

ﺑرای اﯾن ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﮔﺷت ھﺎ ﻗﻠﻣداد ﺷوﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد:






ﯾﮏ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧد ﺑﺎﺷﯾد
دارای ﯾﮏ وﯾزا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ورود ﻣﺟدد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽ دھد ﻧﺑﺎﺷﯾد
ﺑﮫ طور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺑداء ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر ﮐﮫ اﺟﺎزه ورود و اﻗﺎﻣت در آن را دارﯾد ﺑرﮔردﯾد
ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود را ﺧودﺗﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾد

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣوﺟود اﺳت :ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗرک
ﺳروﯾس ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﺣل و ﻓﺻل وﺿﻌﯾت ) (SRSSﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻏﯾر ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در طول
ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ طور ﻣوﻗت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SRSSﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﮐوﺗﺎه
ﻣدﺗﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وزارت ﮐﺷور در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ وﺿﻌﯾت
ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺣل ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺧودﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﺣﻖ رﻓﺎھﯽ اداﻣﮫ دار ﻧﯾﺳت.
از اﻓرادی ﮐﮫ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮕﯽ دارﻧد ﮐﮫ دارای ﺣﻖ ﮐﺎر اﺳت و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ظرﻓﯾت ﻻزم ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن را دارﻧد ،اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽ رود ﺗﺎ در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﻣﺷﺧص ﺷدن اﺳت از ﺧودﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
در دوره ﮐووﯾد ،١٩-ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺣت  SRSSﺑﮫ ﺻورت ﻣورد ﺑﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
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