
راهنمای مصرف کننده - وکالی مهاجرت ثبت شده

در استرالیا، ارائه کمک مهاجرتی توسط افرادی که وکیل مهاجرت ثبت شده، وکیل حقوقی استرالیا یا یک 

فرد معاف نیستند، غیر قانونی است. فعالیت هر فردی که در استرالیا کمک مهاجرتی غیر قانونی ارائه 

می دهد می بایست با استفاده از Border Watch Online Report )گزارش آنالین دیده بان مرزها( در 

وبسایت Department of Home Affairs )اداره امور کشوری( )اداره( گزارش داده شود. مهم است که 

بدانید هر شخصی که در امور مهاجرت شما کمک می کند نمی تواند ویزای شما را تضمین کند.

آیین نامه رفتار

آئین نامه رفتار برای وکالی مهاجرت ثبت شده، وکالی 

مهاجرت ثبت شده را ملزم می کند که:

در مورد شانس شما برای گرفتن ویزا صادق باشند	 

مشاوره صحیح ارائه دهند و شما را از پیشرفت 	 

درخواست تان و هرگونه تغییری که ممکن است بر 

آن تأثیر بگذارد آگاه کنند

در چارچوب قانون و منافع شما عمل کرده و از حریم 	 

خصوصی شما محافظت کنند

اگر منافعی دارند که با منافع شمادر تضاد است، به 	 

شما بگویند و اقدام مناسب را انجام دهند

قبل از شروع کار، یک اظهاریه کتبی در مورد خدماتی 	 

که ارائه خواهد شد، تخمین هزینه ها و مخارج دیگر 

به شما بدهند

در صورت پیش پرداخت توسط شما، وجوه را در یک 	 

حساب بانکی جداگانه نگه دارند

یک صورتحساب به شما بدهند که خدمات واقعی 	 

انجام شده و مبالغ قابل پرداخت در آن فهرست شده 

باشد

سوابق فرایند درخواست شما را به درستی نگه دارند.	 

متن کامل Code of Conduct )آیین نامه رفتار( در 

وبسایت OMARA موجود است.

وکالی مهاجرت ثبت شده

وکالی مهاجرت ثبت شده باید از استانداردهای حرفه ای 

برخوردار باشند، از یک آیین نامه رفتار پیروی کنند و 

دانش خود در مورد قوانین و رویه مهاجرت را به روز 

حفظ کنند.

 Migration Agents همه وکالی مهاجرت ثبت شده یک

Registration Number )شماره ثبت وکالی مهاجرت( 

)MARN( منحصر به فرد دارند. شما می توانید در 

وبسایت OMARA به آدرس www.mara.gov.au چک 

کنید که نام  یک شخص ثبت شده است یا خیر. 

 Office of the Migration Agents Registration

 )OMARA( )اداره ثبت وکالی مهاجرت( Authority

بخشی از اداره است و نهاد نظارتی برای وکالی 

:OMARA .مهاجرت ثبت شده در استرالیا است

درخواست های ثبت نام به عنوان وکیل مهاجرت در 	 

استرالیا را ارزیابی و در مورد آن تصمیم گیری می 

کند

رفتار وکالی مهاجرت ثبت شده را تحت نظر می گیرد، 	 

شکایات را بررسی می کند و در صورت لزوم اقدامات 

انضباطی انجام می دهد.

OMARA نمی تواند در مورد درخواست ویزا یا ضمانت 

به شما کمک کند یا به یک وکیل مهاجرت ثبت شده 

دستور دهد که هزینه ها را به شما بازپرداخت کند.

Language - Farsi  

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
https://www.mara.gov.au/tools-for-registered-agents/code-of-conduct
http://www.mara.gov.au/


 

 

افراد معاف شامل اعضای نزدیک خانواده و ضامن ها 

 هستند. فهرست کامل افراد معاف را می توان در

 Form 956 – Appointment of a registered migration

agent, legal practitioner or exempt person )فرم 

956 - انتصاب یک وکیل مهاجرت ثبت شده، وکیل 

حقوق یا فرد معاف( پیدا کرد. افراد معاف نمی توانند 

برای ارائه کمک های مهاجرتی هزینه ای دریافت کنند.

پایان دادن به انتصاب

اگر می خواهید انتصابی را پایان بدهید Form 956 را 

تکمیل کنید

خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری

از طریق خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری 

)TIS National( با یک مترجم گفتاری صحبت کنید 

www.tisnational.gov.au تلفن 450 131.

نگرانی در مورد وکالی مهاجرت ثبت شده

اگر با وکیل مهاجرت ثبت شده خود مشکلی دارید، ابتدا 

سعی کنید آن را با خود او حل کنید. چنانچه نمی توانید 

موضوع را با وکیل خود حل کنید، در صورت نیاز به 

کمک می توانید با OMARA تماس بگیرید. شما می 

توانید با تکمیل complaint form )فرم شکایت( در وب 

سایت OMARA، در مورد وکیل مهاجرت ثبت شده خود 

شکایت کنید.

مطرح کردن شکایت تاثیری در درخواست ویزای جاری 

شما نخواهد داشت، یا نتیجه تصمیم به رد یا لغو کردن 

یک ویزای قبلی را عوض نخواهد کرد.

وکالی حقوقی استرالیا و افراد معاف

افراد بخصوصی مثل وکالی حقوقی استرالیا و افراد 

معاف، برای ارائه کمک مهاجرتی در استرالیا نیازی به 

ثبت شدن به عنوان وکیل مهاجرت ندارند. 

وکالی حقوقی استرالیایی باید مطابق با مقررات 

رفتار حرفه ای مرجع حقوقی مربوطه خود عمل کنند. 

اگر می خواهید در مورد یک وکیل حقوقی شکایت 

 ’Consumer guide – legal practitioners‘ ،کنید

)راهنمای مصرف  کننده - وکالی حقوقی( را که در 

Department’s website )وبسایت اداره( موجود است، 

بخوانید.
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