د استرالیا د کورنیو چارو وزارت له لوري په استرالیا کې افغان
ټولنې ته پیغام –  2022د مارچ  29مه
له افغانستان سره زیاته شوې ژمنتیا

د افغانانو لپاره  31500ویزې
د استرالیا دولت اعالن کړی چې زموږ د بشر دوستۍ او کورنۍ اړوند وېزو د برنامو له الرې د افغانانو لپاره 31500
وېزې برابرې کړي.
دا په دې هېواد کې د استرالیا د دوو لسیزو له کاري هڅو وروسته زموږ د دوامداره ژمنتیا څرګندونه کوي .د وېزو په دې
ټولګه کې د بشر دوستۍ برنامې په چوکاټ کې د افغان اتباعو لپاره  26000وېزې او د کورنۍ اړوند د کډوالۍ په برنامه
کې لږ تر لږه  5,000ویزې شاملې دي.
دا ی وه څو کلنه ژمنتیا په خپله د استرالیا د دولت د ژمنې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په
نړیوالو بشري مرستو کې زموږ د ونډې څرګندونه کوي .د استرالیا دولت په افغانستان کې د کورنیو او ملګرو په اړه د
افغان االصله استرالیایانو له اندېښنو څخه باخبره دی .موږ همدارنګه د افغان االصله استرالیا د ټولنې د غړو د دوامدارو
هڅو ستاینه کوو چې د آسترالیا د دولت له هڅو څخه چې دې کړکیچ ته د ځواب ویلو په موخه کیږي دولت ته خبر ورکوي
او ورڅخه مالتړ کوي.
د بشردوستۍ برنامه

د بشر دوستۍ د اړونده وېزې پروسه
اړونده وزارت د بشر دوستۍ د ویزو لپاره د ویزو د ګڼ شمېر غوښتنلیکونو ترالسه کېدو ته دوام ورکوي .موږ پوهیږو چې
دغو غوښتنلیکونو ته د ځواب ویل له عادي حالت څخه ډېر وخت په بر کې نیسي ،او موږ ستاسو د دوامداره صبر قدرداني
کوو .د دغې غوښتنې په پایله کې ،او د دولت د ځانګړ و وېزو د ژمنې په مالتړ ،د کورنیو چارو په وزارت کې ځانګړې
ډلې رامنځته شوي دي ترڅو د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې یاد وزارت د اړتیا وړ اشخاصو ته ځواب ووایي ،نو د الندې افرادو د وېزو پروسس ته
به لومړیتوب ورکړل شي:
•
•
•

•

پخواني ځایي کارکوونکي ( )LEEاو د دوی د کورنۍ نږدې غړي
د  Subclass 449وېزو لرونکي (اوسني او پخواني) او د دوی د کورنۍ نږدې غړي
هغه کسان چې له استرالیا سره تلپاتې اړیکې لري ،لکه هغه افغانان چې د استرالیا په نادولتي مؤسسو کې ګمارل
شوي یا د استرالیا د دولت له لوري په تمویل شویو پروژو کې یې کار کړی وي ،او یا د ایتالفي ملګري  LEEاو
د هغوۍ د کورنۍ نږدې غړي وي چا چې د استرالیا د دولت پام ځانته اړولی وي
زیانمنې ښځې او ماشومان

•
•
•
•

ځورول کېدونکي توکمیز اقلیتونه
بېلې شوې کورنۍ
 ،LGBTQI+او
هغه کسان چې داسې وړاندیز کوونکي لري څوک چې په سیمه ایزه استرالیا کې اوسیږي.

دا لومړیتوبونه په افغانستان کې د اوسني حالت خطرناک او بې ثباته ماهیت پیژني ،هغه کسان درک کوي څوک چې په لوړ
خطر کې دي ،او په افغانستان کې د استرالیا او ایتالف په ماموریتونو کې د افرادو او د هغوی د کورنیو له خوا په ځانګړو
او استثنایي مرستو هم پوهیږي.
که تاسو مخکې له مخکې د استرالیا د ویزې لپاره غوښتنلیک ورکړی وي او تر اوسه مو په دې اړه کومه پرېکړه نه وي
ترالسه کړې نو د بیا ځل غوښتنلیک ورکولو ته اړتیا نه لرئ .په دې سره به د هغو سرچینو ډاډ ترالسه شي کومې چې د
دغو لومړیتوبونو له مخې د ویزو د غوښتنلیکونو په پر مخ وړلو باندې تمرکز کوي.

په استرالیا کې هغه ایستل شوي افغانان چې د  Subclass 449ویزې لري
په استرالیا کې ټول ایستل شوي افغانان چې د  Subclass 449وېزې لري د دایمي استوګنې لپاره ورته الره هواریږي.
اړونده وزارت په خورا چټکه توګه د اغیزمن شویو  Subclass 449ویزې لرونکو سره د ویزې د غوښتنلیک په پروسه
کې د راتلونکو پړاوونو په اړه اړیکه نیسي.
د کورنیو چارو وزارت به استرالیا ته د رسیدو څخه مخکې د  subclass 449وېزو لرونکو له لوري د اوږدمهاله وېزو
ټول د اعتبار وړ غوښتنلیکونه تر کار الندې ونیسي .یاد وزارت به د پروسې په بل پړاو کې له غوښتونکو سره د نورو
معلوماتو د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي.
په استرالیا کې د  Subclass 449وېزو لرونکي کولی شي له موږ سره مرسته وکړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې اړونده
وزارت ستاسو د اړیکو ترټولو تازه معلومات په واک کې لري.
د کډوالۍ برنامه
داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به نږدې  5,000افغانانو ته د کورنۍ د وېزو په لړ کې د کډوالۍ د
برنامې له الرې ویزې ورکړل شي .یادې وېزې به په سر کې د استرالیا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو د ژوند د ملګرو لپاره
وي.
د افغان ا تباعو له لوري ثبت شوي د کورنۍ وېزو د غوښتنلیکونو د پرمخ وړلو لپاره یوه په کار پوه ډله رامنځته شوې ده.
دوی به ډاډ ترالسه کړي چې د پام وړ غوښتنلیکونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو ثابت ،متمرکز او ژور چلند په پام کې
نیول شوی او تمه کیږي چې دوی به د پیچلو قضیو پ ه چټکه پرمخ وړلو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
موږ افغان اتباع وهڅوو چې استرالیا ته د کورنۍ اړیکو ،مهارتونو او کاري فرصتونو په ګډون د دوی د شرایطو په پام کې
نیولو سره د کډوالۍ لپاره نورې بدیلې الرې هم لټوي .د ویزو نور اختیارونه د ټولنې د مالتړ برنامه ،د مهارت لرونکي
کډوال کارکوونکي د تړون پیلوټ ،د کورنۍ وېزو چوکاټ ،او د مهارت لرونکو ویزو له کتګوریو له الرې د السرسي وړ
دي .د کډوالۍ د نورو الرو په اړه معلومات په شتون لري د ویزو بېالبېل اختیارونه کېوپلټئ.
د استرالیا د کورنیو چارو وزارت به د د افغانستان په اړه تازه معلومات د د ویب پاڼې له الرې د هغو تازه معلوماتو چمتو
کولو ته دوام ورکړي چې په راتلون کي کې مخې ته راځي .موږ دغې ناورین ته ځواب ورکولو په لړ کې له تاسو څخه د
دوامداره حوصلې او درک کولو لپاره مننه کوو.
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په نورو ژبو کې پیغام
•
•
•

د استرالیا د کورنیو چارو وزارت لخوا په استرالیا کې افغان ټولنې ته پیغام – د  2022جنوري 21مه – دري
()KB PDF182
د استرالیا د کورنیو چارو وزارت لخوا په استرالیا کې افغان ټولنې ته پیغام – د  2022جنوري 21مه – هزاره ګي
()KB PDF165
د استرالیا د کورنیو چارو وزارت لخوا په استرالیا کې افغان ټولنې ته پیغام – د  2022جنوري 21مه – پښتو
()KB PDF190

د افغانستان تازه حال

پاڼه  3د 3

