እዚ ድምጺ ቅዳሕ ኣብ MRC ናይ ስደተኛ ሓገዝ ብከመይ ክትረክብ ከም እትኽእል ዝሕብር እዩ።
MRC ንስድራቤታት ፡ ስድራቤትን ካልእ ናይ ስደተኛነት ጉዳይን ብዝምልከት ምኽሪ ይህብ
ዘይንግዳዊ ሓገዝ ስደተኛታት
ገለገለ ሰባት ብዘይ ናይ ገንዘብ ክፍሊት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። እዚ ዘይንግዳዊ ሓገዝ እዩ ዝበሃል።
ኣብ MRC ናት ነጻ ሓገዝ ንምርካብ እዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት ከተማልእ ኣለካ፡
●
●

ተቐማጢ ታዝሜንያ ክትከውን ኣለካ
ካብዞም ዝስዕቡ ቪዛታት ሓደ ዘለካ ቀዋሚ ናይ ሰባዊ መሰል ነባራይ ክትከውን ኣለካ
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● ቭዛኻ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝተዋህበካ ክከውን ኣለዎ
MRC “ዝተፈላለዩ ስድራቤት” ንዝበሃሉ ፍሉያት ኬዛት ጥራሕ እዩ ናይ ነጻ ሓገዝ ዘበርክት። ን ፥ናይ ዝተፈላለዩ ስድራቤታት” ሓገዝ
ንምርካብ ኣብ ትሕቲ’ዞም ተዘርዚሮም ዘለዉ ከነታት ዘለኻ ክትከውን ኣለካ።
ቪዛኻ ክወሃበካ እንከሎ፡ ካብ ናይ ቀረባ ዘመድካ ተፈላሊኻ ኔርካ ምስ እትኸውን። ናይ ቀረባ ስድራቤት ማለት መጻምዲ ወይ
ድማ ኣብ ትሕቴኻ ዝእለ ህጻን ክኸውን ይኽእል።
● ዋላ ውን ካባኻ ርሒቆም እንተሃለዉ፡ እቲ ሰብ ናይ ቀረባ ዘመድካ ካብ ሙኻን ከቋርጽ የብሉን።
● ቅድሚ ቪዛ ምውሃብካ ንመንግስቲ ኣውስትራሊያ ብዛዕባ እቲ ሰብ እቲ ሓቢርካዮ ክትጸንሕ ኣለካ
እዚ ዝተተቅሰ ነገራት ተማልእ እንተድኣ ኾንካ፡ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ሓገዝ ሕተት፡
●

ኣሳላጢ እወይ ድማ ተሓጋጋዚ ሰብ ንተዳ ሃልዩካ፡ ንኣሳላጢኻ ብምሕባር ናብ MRC ናብ ዝርከብ ወኪል ስደተኛታት
ከሕልፈካ ሕተት
● ኣብ MRC ንዝጸንሓካ ወለንተኛ ተሓጋጋዚ ሕተት። እቲ ወለንተኛ ብቁዕ ዲኻ ኣይኮንካን ንምርግጋጽ ገለ ገለ ሕቶታት ክሓተካ
እዩ። ብቁዕ እንተድኣ ኾንካ ናብ ወኪል ስደተኛታት ብምሕላፍ ከራኽበካ እዩ
ክፍሊት ሓገዝ ስደተኛታት
●

መብዛህትኦም ሓገዝ ዝሓቱ ሰባት ነቲ ዝረኽብዎ ሓገዛት ክፍሊት ክኸፍሉ ኣለዎም። እዚ “ፊ ፎር ሰርቪስ ሳፖርት’ ይበሃል።
MRC ነዞም ዝስዕቡ ናይ ስደተኛታት ጉዳያት “ፊ ፎር ሰርቪስ” ይህብ፡
● ቪዛ ንመጻምዲን ሰብሓዳርን
● ቪዛ ናባላት ስድራ
● ዑቅባን ናይ ሰብኣዊ መሰል ቪዛን
● ናይ ክእለት ቪዛ
● ናይ በጻሒ ቪዛ
● ረዚደንት ሪተርን ቪዛ
● ምርካብ መንነት ብምርዓም
● ካልእን- ሓገዝ ክንህበካ ንኽእልን ኣይንኽእልን ንምፍላጥ ንMRC ተወከስ
ዝኮነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ “ፊ ፎር ሰርቪስ” ፕሮግራም ቆጸራ ክተሓዘሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ቆጸራ ንምሓዝ፡
● ናብ ቤት ጽሕፈትና ብምምጻእ ን ሪሰፕሽን ኣዘራርብ
● ናብ 0362210999 ደውል ወይ ድማ
● ናብ migrationsupport@mrctas.org.au ናይ ኢመይል ጽሑፍ ለኣኽ
እቲ ናይ መጀመርታ ምስ ወኪል ስደተኛታት እትገብራ ቆጸራ ክሳብ 150 ዶላር ክትበጽሕ ትኽእል።

እንተ ድኣ ኢሚካርድ፡ ናይ ትሑት ኣታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ካርድ ወይ ድማ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ታዝሜንያ ካርድ ተመሃራይ ኣልዩካ
ክሳብ 75 ዶላር ዝበጽሕ ናይ ዋግ ምቕናስ ክግበረልካ ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ናይ መጀመርታ ርክብ፡ እቲ ወኪል ናይ ስደተኛታት ብዛዕባ ዝርዝራት ናይ ጉዳይካ ብዝምልከት ምሳኻ ክዘራረብ እዩ። ናብ ቦታ
ቆጸራ ገለ ገለ ዶክዩመንትታትን ሓበሬታታትን ሒዝካ ክትመጽእ ከድልየካ ይኽእል እዩ። እቲ ወኪል ስደተኛትታ ጉዳይ ሰደተኛነትካ
ንኽርድኡ ዝሕግዝዎም ሕቶታት ጥራሕ እዮም ክሓቱኻ፡ ምኽንያቱ ብዝተኻእእለ መጠን እቲ ዝሓሸ ሓገዝ ምእንቲ ክትረክብ።
እኝተድኣ ንጹር ናይ ስደተኛነት ኣማራጺታት ሃልዮሙኻ፡ እቲ ወኪል ስደተኛታት፡ ብዛዕባ ክሰልተካ ናይ ዘሎ ተኽእሎታት ብዝምልከት
ምኽሪ ክህበካን ኣብ MRC ክወድኣልካ ብዛዕባ ናይ ዝኽእል ወጻኢታትን ግምታት ክነግረካ እዩ።
እንተ ድኣ ምስ MRC ክትሰርሕ ደሊኻ፡ እቲ ወኪል ስደተኛታት ሰሪቪስ ኣግሪመንት ዝበሃል ኮንትራት ከዳልወልካ እዩ። ምስቲ ኣብኡ ዘሎ
ስምምዓት እኝተድኣ ተሰማሚዕካ ነቲ ሰርቪስ ኣግሪመንት ክትፍርሞ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምግባር ክፍሊት ትከፍል ብድሕርዚ እቲ ወኪል
ስደተኛታት ምሳኻ ምስራሕ ክጅምር እዩ።
ኣብ MRC ናይ ስደተኛታት ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ንዘርኣኻዮ ተገዳስነት ኣዚና ነመስግን። ግብረመልሲ ካባኻ ንምስማዕ ንጽበ።
እዚ ሕእበሬታ ብ ኮሊን መይለር (MARN 1687867) ዝተዳለወ እዩ

