 MRCهذا التسجيل الصوتي يوضح كيفيه الوصول الى دعم الهجره في مركز موارد المهاجرين
MRCتقدم المشوره والمساعده في االستمارات لالجئين واالسر وغيرها من قضايا الهجره.
مساعدة الهجرة غير التجاريه.
بعض االشخاص مؤهلون للحصول على الدعم بدون اي تكلفه  ,وهذا ما يسمى الدعم غير التجاري.
MRCلكي تكون مؤهال للحصول على دعم غير تجاري في ال
يجي ان تستوفي المعايير التاليه:
_يجب ان تكون مقيما انسانيا داءما تحمل احدى التاشيرات التاليه:
200,201,202,203,204
_يجب ان تكون حاصل على التاشيره قبل اقل من خمس سنوات.
MRCيقدم دعما غير تجاري لحاالت خاصه تسمى حاالت (العائله المنقسمه) ,قد تكون مؤهال للحصول على دعم ترحيل
(العائله المنقسمه) في الحاالت التاليه:
_عندما تم منحك التاشيره تم فصلك عن عضو عائله مباشر .احد اعضاء العائله هو زوج او طفل معال .اذا كنت تحت
سن ال 18يمكن كذلك اعتبار والديك افرادا مباشرين للعائله.
_على الرغم من انه يتم فصلهم عنك بالمسافه ,يجب ان يستمر الشخص في ان يكون فردا من افراد عائلتك المياشرين.
_يجب ان تكون قد ابلغت الحكومه االستراليه عن هذا الشخص وعن عالقتك معه قبل منحك التاشيره.
اذا كنت تعتقد ان هذه الضروف تنطبق عليك ,فيمكنك طلب الدعم وفي ما يلي الطرق:
_اذا كان لديك اهصائي اجتماعي ابلغ االخصائي االجتماعي الخاص بك واطلب منه مقابلة وكيل الهجره في المنظمه.
_تحدث الى احد المتطوعين في المنظمه وسيطلب منك المتطوع االجابه على بعض االسئله للتاكد ما اذا منت مؤهال
وسيقوم بعمل تحويل لك لمقابله وكيل الهجره.
رسوم مقابل الخدمه
يجب على معظم الناس الذين يسعون للحصول على الدعم ان يدفعوا مقابل الخدمه الذي يحتاجون اليها وهذا مايسمى
بالرسوم.
MRCيوفر دعما مقابل رسوم للعديد من مشاكل الترحيل بما في ذلك:
_تاشيرات للزوجين.
_تاشيرات الفراد االسره.
_الحمايه والتاشيرات االنسانيه.
_تاشيرات المهاره.
_تاشيرات الزائرين.
_تاشيرة العوده للمقيمين.
يمكن الي شخص طلب موعد في اطار برنامح الرسوم مقابل الخدمه.
لعمل موعد,

تقضل الى مكتبنا وتحدث الى موظفين االستقبال او اتصل على الرقم 0362210999
اوالبريد االلكتروني migrationsupport@mrctas.org.au
عاده ماتكون كلفة الموعد االول مع وكيل الهجوه  $150اذا كان لديك بطاقه
immicard
او بطاقة اصحاب الدخل المنخفض او بكاقه طالب صالحه ,قد تكون مؤهال للحصول على موعد مخفض .$75
في هذا االجتماع االول ,سوف يناقش وكيل الهجره تفاصيل القضيه معك ,قد تكون بحاجه الحضار بعض الوثائق
والمعلومات الى الموعد.
وكيل الهجره سوف يطلب فقط المعلومات التي تساعدهم على فهم قضية الهجره من اجل منحك افضل نصيحه ممكنه.
اذا كانت هناك خيارات ترحيل واضحه لمسالتك ,فسيقدم لك وكيل الهجره النصيحه حول فرص النجاح وتقدير مدى الدعم
MRC.االجمالي لهذه المساله والتكلفه في .
وكيل الهجره سوف يقوم باعداد عقد يسمى اتفاقيه الخدمه لك للنظر فيها ,اذا كنت موافقا  MRCاذا اخترت العمل مع
على الشروط واالحكام يمكنك توفيع انفاقيه الخدمه وسيتمكن وكيل الهجره من بدء العمل معك.
نشكرك على اهتمامك ببرنامج دعم الهجره ونتطلع لالستماع منك.
تم اعداد هذه المعلومات من قبل كولن ماير _وكيل الهجره المسجل
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