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 registeredوكالء الھجرة المسجلّین ( -دلیل المستھلك 
migration agents( 

ً قانون الجائز من غیر ً  الً ھجرة مسجّ الالھجرة في أسترالیا إذا لم یكن وكیل في شؤون ألي شخص تقدیم مساعدة  ا ً  أو ممارسا ً  قانونیا ً  أسترالیا . ھذه الشروطمن  مستثنى أو شخصا
الموقع اإللكتروني لوزارة على  Border Watch Online Report باستخدام  الھجرة في أسترالیافي شؤون غیر قانونیة م مساعدة یجب اإلبالغ عن أي شخص یقدّ 

 على ال یمكنھ أن یضمن لك الحصول التي تخصكَ أن أي شخص یساعد في شؤون الھجرة بم أن تعرف من المھّ و. Department of Home Affairsالداخلیة الشؤون 
  تأشیرة.

__________________________________________________________________________________________________ 

 ینوكالء الھجرة المسجلّ 

ین استیفاء المعاییر المھنیة، واتباع یجب على وكالء الھجرة المسجلّ 

 .وإجراءاتھ قانون الھجرة واإللمام بآخر تحدیثاتنة قواعد السلوك مدوّ 

 Migration تسجیل فرید رقم ینجمیع وكالء الھجرة المسجلّ لدى 

Agents Registration Number (MARN)  . ّق یمكنك التحق

 OMARA موقعأم ال من خالل مسجل  أي شخصمما إذا كان 

  . www.mara.gov.auاإللكتروني

    Office of the Migration Agents Registrationإّن 

Authority  (OMARA) جزء من  يھDepartment of 

Home Affairs  ین في الھیئة التنظیمیة لوكالء الھجرة المسجلّ  يوھ

 أسترالیا.

 :على OMARAتعمل  

 ھاوتقریر مصیر ھجرة في أسترالیاال الءوك م طلبات تسجیلیقیت 

  ّین، والتحقیق في الشكاوى، واتخاذ مراقبة سلوك وكالء الھجرة المسجل

 .األمراإلجراءات التأدیبیة إذا لزم 

طلب  في مساعدتك في الحصول على تأشیرة أو OMARA ال یمكن لـ

 .الرسوم إلیك إعادةل أو أن تطلب من وكیل ھجرة مسجّ  كفالة

 القواعد السلوكیة 

 :ما یليتلزمھم بین نة قواعد السلوك لوكالء الھجرة المسجلّ مدوّ إّن 

  لحصول على تأشیرةلبشأن فرصك  ینصادق أن یكونوا 

  م المحرز في طلبكالمشورة الصحیحة وإطالعك على التقدّ  مواقدأن ی 

 تغییرات قد تؤثر علیھ  وأي

  التصرف ضمن القانون ومصالحك وحمایة خصوصیتك 

   إخبارك إذا كانت لدیھم مصلحة تتعارض مع اھتماماتك واتخاذ

 اإلجراء المناسب

  ءإعطا ً الخدمات المراد تقدیمھا  نقبل بدء العمل ع مكتوباً  ك بیانا

 ة والتكالیف األخرىتقدیریوالرسوم ال

  منفصلحساب مصرفي االحتفاظ باألموال في  ً   إذا دفعت مسبقا

 ك فاتورة تسرد الخدمات الفعلیة المنجزة والمبلغ المستحق الدفعاءأعط 

  

  طلبك عن إجراءات سلیمةظ بسجالت احتفالا. 

 على موقع ةوفرمت Code of Conduct قواعد السلوك الكاملة مدّونةإّن 
OMARA اإللكتروني.  

 ینمخاوف بشأن وكالء الھجرة المسجلّ 

إذا لم ول، فحاول حلھا معھ أوالً. إذا كانت لدیك مشكلة مع وكیل الھجرة المسجّ 
إذا كنت بحاجة  OMARA ن من حل المشكلة مع وكیلك، فیمكنك االتصال بـتتمكّ 

كمال إل عن طریق لھجرة المسجّ ل كیمكنك تقدیم شكوى بشأن وكیلوإلى مساعدة. 
 .اإللكتروني OMARA على موقع complaint formالشكوى  استمارة

ر نتیجة رفض التأشیرة أو تأشیرة، أو یغیّ لل ك الحاليلن یؤثر تقدیم شكوى على طلب
 .غاء السابققرار اإلل

 

 المستثنونالممارسون القانونیون األسترالیون واألشخاص 

ن على بعض األشخاص، مثل الممارسین القانونیین األسترالیین واألشخاص ال یتعیّ 
الھجرة في في شؤون  ھجرة لتقدیم مساعدة الء، أن یكونوا مسجلین كوكالمستثنین
 .أسترالیا

ً األسترالیین التصرّ یجب على الممارسین القانونیین  لقواعد السلوك المھني  ف وفقا
إذا كنت ترغب في تقدیم شكوى بشأن ممارس فلسلطتھم القانونیة ذات الصلة. 

 "،”Consumer guide – legal practitioners دلیل قانوني، فاقرأ
  .Department of Home Affairs websiteموقع  على توفرالم

یمكن العثور وة. كافلبین والجھات الأفراد األسرة المقرّ  المستثنین:األشخاص  من
Appointment of  –956  Formفي  المستثنینعلى قائمة كاملة باألشخاص 

a registered migration agent, legal practitioner or exempt 
person شؤونتقدیم مساعدة في لفرض رسوم المستثنین . ال یمكن لألشخاص 

 .الھجرة

 

 الموعیدإنھاء 

 .Form 956 استمارة إذا كنت ترغب في إنھاء موعد، أكمل

  

 خدمة الترجمة الكتابیة والشفھیة

 (TIS یة والشفھیةكتابي من خالل خدمة الترجمة الشفھث إلى مترجم دّ تح
(National 
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https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
http://www.mara.gov.au/
https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/get-help-with-a-visa/help-from-registered-agents/steps-to-choose/complain/make-a-complaint
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
http://www.tisnational.gov.au/
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