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 ورقۀ معلومات
 

 که از بحران در افغانستان متاثر شده اند   کمک قانونی برای افرادی

 معلومات کلی هستند،و در صدد کمک قانونی  اند متاثر شدهبحران در افغانستان که از برای افرادی ورقۀ معلومات، این 

 ر:که در حال حاض می شودارائه می دهد. این شامل افرادی  مهمی را

 می باشند، یا تخلیه فوری به استرالیاو در صدد  هستند در افغانستان  

 ن متاثر شده اند.از بحران در افغانستاو هستند رالیا در است  

 افرادی که در حال حاضر در افغانستان )یا سایر کشورها( هستند . 1

 در افغانستان یم یجد یباز آس و کشورها( هستند   یر سا یا که در حال حاضی در افغانستان )  یافراد 

دوستانه  یزایو )  Offshore Humanitarian visa یتوانند برا ترسند، یم الیا( بشر در خارج از استر

ال آمدن یبرا   یزای)و دهند. بدرخواست  یا به استر
 

دوستانه )کالس  پناهندگ  (( XBو بشر

  دوستانه  یزایو  یبرادادن درخواست جهت الیا بشر  - 842رم و "ف ید ، افراد بادر  خارج از استر

دوستانه  یزایدرخواست و  الیابشر  :  ید توان یمیافته  ینجا رم را در او کنند. ف  یل" را تکمدر خارج از استر

listing/forms/842.pdf-https://immi.homeaffairs.gov.au/form .  

 یمکمک کن  افراد به  در درخواست دادن یمتوان ما یم . 

الیا هستند . 2  افرادی که در استر

ی ما   : یمکمک کن  یمتوان یم به این افراد نت 

 ال  یافراد ال یزایدرخواست و  و جهتهستند  یا که در استر  انیکزدن یر خانواده و سا یاعضا برای یا استر

 ند. خواه کشورها( کمک یم  یر سا یا در افغانستان ) شان

 ال یافراد   یا از افغانستان که در استر
 

در شان اندن م یها ینهو گز  یزا و  یتکنند و در مورد وضع  یم زندگ

ال  دارند.  یاز ن به کمک قانونی  یا استر

 کرد  یافتدر  قانونی کمک   هچگون

به شمارۀ  (افغانستان کمک قانونی ن  و خط تلف) Afghanistan Legal Hotline ، با ونی مجانی انقکمک   برای

ید تماس بگبعد از ظهر  5:00صبح تا  9:00 از ساعت دوشنبه تا جمعهبه روزهای  –( 03) 9413 0166  . ت 

 . ید مراجعه کن www.refugeelegal.org.au.و منابع به  یشتر ب معلومات یبرا

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf
http://www.refugeelegal.org.au/

