
           

 

یک پیغام از طرف وزارت امور داخله بلده اجتماع افغانستانی 
 ۲۰۲۲مارچ  ۲۹ – د استرالیا 

 

 زیاد شده تعهد بلده افغانستان  

 

 ویزه بلده اتباع افغانستان  ۳۱۵۰۰

جای بلده اتباع افغانستانی  ۳۱۵۰۰حکومت استرالیا اعالن کیده که از طریق برنامه های بشردوستانه و ویزه فامیلی 

 فراهم خواهد کد. 

 

جای بلده  ۲۶۵۰۰ای کار نشان دهنده تعهد دوامدار استرالیا بعد از دو دهه عملیات د افغانستان استه. ای تخصیص شامل  

 ویزه د برنامه مهاجرتی و جریان فامیلی استه.  ۵۰۰۰اتباع افغانستان د برنامه بشردوستانه فعلی استرالیا و حداقل 

 
وضعیت  باره لیا د نقش بازی کیدو د عکس العمل بشردوستانه جهانی د ای تعهد چند ساله بخشی از تعهد حکومت استرا

د باره فامیل و دوستا ره درک مونه. مو  ره افغانستانی  یانسانی جاری د افغانستان استه. حکومت تشویش استرالیایی ها
و حمایت از تالش های حکومت استرالیا  انیهمچنین از تالش های مستمر اجتماع استرالیایی افغانستانی بلده اطالع رس

 د ای بحران قدردانی مونه. وییبلده جواب گ 
 

 برنامه بشردوستانه 
 

 طی مراحل ویزه بشردوستانه
 

. مو درک مونی که جواب گفتو د ای  دریافت مونهاین وزارت همچنین د تعداد بی سابقه درخواست بلده ویزه بشردوستانه 
قدردانی مونی. د نتیجه ازی تقاضا و بلده   و وقت میگره و مو از حوصله مندی شم  زیادتردرخواست ها از حد معمول  

شیده تا مور داخله جور احمایت از تعهد خاص ویزه حکومت استرالیا بلده اتباع افغانستان، تیم های اختصاصی د وزارت 
 فغانستان ره د اولویت قرار بیدیه.ات های ویزه بلده اتباع رسیدگی د درخواس

 
 بلده اطمینان از جواب گفتونی وزارت د کساییکه زیادترین ضرورت ره دیرن، اولویت بلده اینزی ها دیده موشه: 

 

 ( و اعضای فامیل نزدیک شیLEEکارمندان محلی سابقه ) •
 قبالً( و اعضای فامیل نزدیک شی دیرن )فعالً و  ۴۴۹کسانیکه ویزه سب کالس   •
کسانیکه رابطه دوامدار د استرالیا دیرن، مثالً اتباع افغانستان که توسط سازمانهای غیردولتی استرالیایی استخدام  •

شیدد یا قد پروژه های تمویل شده توسط حکومت استرالیا کار موکدن، کارمندای محلی شریکای اتحادی استرالیا 
 شی و اعضای فامیل نزدیک 

 زن ها و دختران آسیب پذیر •
 قرار گرفته ظلمهای قومی که مورد  اقلیت •
 فامیل هاییکه از یک دیگه جدا شیده  •
 ، و+LGBTQIاعضای جامعه  •



 
 

 
 

       

 کسانیکه پیشنهاد کننده شی د مناطق دور دست استرالیا زندگی مونن.  •
 

خطر قرار دیره ره درک   زیادترینای اولویت ها ماهیت خطرناک و ناپایدار وضعیت د افغانستان و کسانیکه در معرض 
 فغانستان قدردانی مونه.  امونه و از کمک های استثنایی افراد و خانواده های شی قد ماموریت استرالیا و ائتالف د 

 
دوباره درخواست بیدید. ای کار   نیهو جواب شی دریافت نکیدید، الزم  اگه شمو قبالً بلده ویزه استرالیا درخواست دیدید

 ای امکان ره میدیه که امکانات مطابق ازی اولویت ها بلده طی مراحل کیدونی درخواست ها د مصرف بیرسه. 
 

 دیرن  ۴۴۹اتباع تخلیه شده افغانستان د استرالیا که ویزه سب کالس  
 

دیرن فرصت بلده اقامت دایمی بلده شی دیده موشه. وزارت   ۴۴۹ویزه سب کالس  تمام اتباع تخلیه شده افغانستان که
 در باره مراحل بعدی درخواست ویزه د ارتباط استه. ۴۴۹ویزه سب کالس  صاحبایفعاالنه قد 

 
پیش از امدو   ۴۴۹ویزه سب کالس  صاحبایوزارت همچنین د رسیدگی به درخواست های ویزای دایمی معتبر که توسط 

ترالیا ارائه شدد، ادامه میدیه. وزارت د مرحله بعدی یا اگه معلومات زیادتر ضرورت بود، قد درخواست دهندگان  د اس
 تماس میگره.  

 
شمو ره دیره  معلومات تماسد استرالیا میتینن با اطمینان از اینکه وزارت تازه ترین  ۴۴۹دارندگان ویزه سب کالس 

 میتینن قد از مو کمک کینن. 
 

 برنامه مهاجرت 
 

ویزه از طریق جریان فامیلی برنامه مهاجرت بلده اتباع  ۵۰۰۰تخمین زیده موشه که د چهار سال آینده، تعداد تقریباً 
 ای ویزا د درجه اول بلده شرکای زندگی اتباع استرالیا و کسانیکه اقامت دایمی دیرن استه. افغانستان دیده خواهد شد.

 
یک تیم مخصوص جور شیده تا د درخواست های تحویل دیده شده توسط اتباع افغانستان از طریق برنامه فامیلی رسیدگی  

رسیدگی د درخواست های حل نشده یک روش منسجم، متمرکز و فشرده وجود  کینه. ای کار ای اطمینان ره میدیه که بلده 
 های پیچیده ره آسان کینه.  دیره و انتظار موره طی مراحل کیدون تیزتر درخواست  

 
جرت د استرالیا ره جستجو کینن، د  اه م مو همچنین تشویق مونی که اتباع افغانستان مطابق شرایط خو راه های مختلف  

برنامه حمایت اجتماع  شمول روابط فامیلی د استرالیا و فرصت های کاری و مهارت. راه های اضافی از طریق 
(Community Support Program( برنامه امتحانی قرارداد نیروی کار ماهر مهاجر ،)Skilled Refugee 

Labour Agreement Pilot  جریان فامیلی و دیسته های ویزه بلده آدمای ماهر وجود دیره. معلومات زیادتر د زیر ،)
 دیده شد. جستجوی انواع ویزهو د 

 
نشر مونه. مو از شمو   اخبار تازه د باره افغانستانصفحه د  با دسترس قرار گرفتون معلومات نو، وزارت معلومات ره 

 بخاطر حوصله مندی و درک شمو در دوران رسیدگی از مو د وضعیت تشکر مونی.

 گه ید ی د دسترس د زبانا امیپ

  ۱۸۲دری )  – ۲۰۲۲جنوری  ۲۱ –یک پیام از طرف وزارت امور داخله بلده اجتماع افغانستانی د استرالیا  •

 کیلوبایت پی دی ایف( 

  ۱۶۵هزاره گی )  – ۲۰۲۲جنوری  ۲۱ –یک پیام از طرف وزارت امور داخله بلده اجتماع افغانستانی د استرالیا  •

 کیلو بایت پی دی ایف( 

  ۱۹۰پشتو ) – ۲۰۲۲جنوری  ۲۱ –یک پیام از طرف وزارت امور داخله بلده اجتماع افغانستانی د استرالیا  •

 کیلوبایت پی دی ایف( 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/afghanistan-update/contact-form-for-afghanistan
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/afghanistan-update
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-dari.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-dari.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-hazaragi.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-hazaragi.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-hazaragi.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-hazaragi.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-pashto.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/letter-to-afghan-australian-community-pashto.pdf

