
   
 

   
 

یس به کمک مهاجرتر در   دستر
ی

ح میدهد.  MRCاین فایل چگونگ  را شر

MRC   .مشاوره و کمک برای پناهندگان, خانواده ها و دیگر موضوعات مهاجرت را فراهم یم کند 

 (: Non-commercial Migration Supportکمک مهاجرتی غیر تجاری )  

ایط برای کمک بدون  ,  بعضی از افراد واجد شر نامیده یم شود.  کمک مهاجرتر غتر تجاریدریافت هزینه یم باشند. این نوع کمک رساتی
ایط بودن این نوع کمک در  ایط زیر را براورده سازید: MRCبرای واجدشر  , شما باید شر

دوستانه با یگ از انواع ویزاهای زیر را داشته باشید:     •  شما باید اقامت دایم بشر

      200 ,201 ,202 ,203 ,204 

 سال گذشته صادر شده باشد.  ۵. ویزای شما باید کمتر از ۲ •

 

MRC "  تنها کمک غتر تجاری برای پرونده های خاص که "ترک خانواده" یاsplit family نامیده یم شود را ارایه یم دهد. شما ممکن "

ایط باشید:  ایط زیر واجدشر  هست که برای کمک مهاجرتر "ترک خانواده" تحت شر

همش  شاملزمانیکه ویزای شما صادر شد , شما از یگ از اعضای خانواده درجه یک جدا شدید. اعضای خانواده درجه یک  •

 سال هستید, والدین یم توانند به عنوان اعضای خانواده درجه یک محسوب شوند.  ۱۸یا فرزند وابسته هست. اگر شما زیر 

 ویل شخص یم بایست عضو خانواده درجه یک شما باقر بماند. با اینکه آنها بخاطر مسافت جدا شده اند,  •

الیا گفته باشید.  •  شما باید در مورد این شخص و رابطه خود با این فرد قبل از صدور ویزایتان به دولت استر

ایط هستید, یم توانید به روشهای زیر درخواست کمک کنید:    اگر شما دارای این شر

 ارجاع دهد.  MRC, به ایشان اطالع دهید که شما را برای مالقات با کارشناس مهاجرت در دارید Caseworkerاگر مددکار یا   •

سواالتر برای اطمینان از واجد  Volunteer. فرد  MRC Drop-in( در شویس Volunteerصحبت کردن با یک داوطلب ) •

ایط باشید, ایشان شما را به ایط بودن شما خواهد پرسید. اگر شما واجد شر  کارشناس مهاجرت ارجاع خواهند داد. شر

  

 (: Fee-for-Service Migration Supportرسویس )-برای-کمک مهاجرتی هزینه

شویس نامیده -برای-اکتر افرادی که به دنبال کمک هستند یم بایست برای کمگ که نیاز دارند پول پرداخت نمایند. این نوع کمک, هزینه

 یم شود. 

MRC شویس را برای بسیاری از موضوعات مهاجرتر فراهم یم کند که شامل موارد زیر یم باشد: -برای-نهمشاوره مهاجرتر هزی 

 (Visa for spousesویزای همش ) •

 (Visa for family membersویزا برای اعضای خانواده ) •

دوستانه ) •  (Protection and humanitarian Visasویزای محافظت و بشر

 (Skilled Visasویزای مهارت ) •

 (Visitor visasویزای بازدیدکننده ) •

 (Resident Return Visas) ویزای بازگشت افراد مقیم •

 

 

 



   
 

   
 

 

 

ی قرار مالقات  -برای-هر فردی یم تواند درخواست قرار مالقات برای کمک مهاجرتر هزینه به یگ  یم توانید شویس ارایه دهد. برای تعییر

 از روشهای زیر عمل کنید: 

 مراجعه و با کارمندان پذیرش صحبت کنید.  MRCبه دفتر  •

ید.  ۰۳ ۶۲۲۱۰۹۹۹با تلفن   •  تماس بگتر

 ایمیل بزنید.  migrationsupport@mrctas.org.auبه ادرس  •

ی قرار مالقات با کارشناس مهاجرت بطور معمول ,  Low Income Healthcareیا کارت  ImmiCardدالر یم باشد. اگر شما ۱۵۰اولیر

ایط تخفیف   دالر برای مالقات خود باشید.  ۷۵یا کارت دانشجوتی دارید واجد شر

ی قرار مالقات, کارشناس مهاجرت در مورد جزییات پرونده شما بحث خواهد کرد. ممکن است از شما درخواست شود که مدارک  در اولیر
مالقات به همراه بیاورید. کارشناس مهاجرت تنها اطالعاتر که به ایشان برای درک موضوع مهاجرتر و اطالعات موردنیاز را برای جلسه 

ین مشاوره ممکن, کمک کند را درخواست خواهد داد.   شما و ارایه بهتر

موفقیت اگر گزینه های مهاجرتر مشخص و واضیح برای موضوع شما وجود داشته باشد, کارشناس مهاجرت اطالعاتر در مورد شانس 
 را ارایه خواهد داد.  MRCو هزینه حمایت کامل از پرونده شما در 

نامیده یم شود  Service Agreementادامه کار مهاجرتر را انجام دهید, کارشناس مهاجرت قراردادی که  MRCاگر شما بخواهید که با 

ایط  قرارداد رضایت  را  Service Agreementداشته باشید آنگاه یم توانید قرارداد برای شما تنظیم خواهد نمود. اگر شما از مفاد و شر

وع کار روی پرونده شما خواهد بود.   امضا نموده و کارشناس مهاجرت قادر به شر

 سپاسگزاریم و منتظر شنیدن از شما هستیم.  MRCازعالقه مندی شما برای برنامه کمک مهاجرتر 

 تهیه شده است.   MARN 1687867ت ثبت شده با شماره کارشناس مهاجر   Colin Maierاین اطالعات توسط 
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