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በአውስትራሊያ ውስጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ መስጠት 

የስደት ጉዳይ ድጋፍ ምንድን ነው? 

የስደት ጉዳይ ድጋፍ የሚባለው አንድ ሰው የስደት አሰራር በተመለከት ያለው 

ዕውቀቱን ወይም ልምዱን ተጠቅሞ አንድን ሰው በቪዛ ማመልከቻው ወይም 

በሌሎች የቪዛ ጉዳዮቹ ለማገዝ፡   

• የቪዛ ማመልከቻ ወይም ሌላ ሰነድ እንዲያዘጋጅ ሲረዳ ወይም ሲያዘጋጅ

• ስለ ቪዛ ማመልከቻ ወይም ስለ ቪዛ ጉዳይ ምክር ሲሰጥ

• ከቪዛ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በፍርድ ቤት ወይም በግምገማ ባለሥልጣን ፊት
የሚቀርቡትን ጉዳዮች በውክልና ሲያቀርብ ውይም ሲያዘጋጅ ነው።

የስደት ጉዳይ ድጋፍ የሚከተሉትን አያካትትም፡ 

• ማመልከቻን ወይም ሌላ ሰነድ ለማዘጋጀት (ወይም ለማዘጋጀት መርዳት)
የጽሑፍ አገልግሎት ሥራ መሥራት፣ ለምሳሌ ሰነዶችን መቅዳት ወይም
መላክ

• የትርጉም ወይም የአስተርጓሚ አገልግሎት መስጠት

• ለቪዛ የግድ ማመልከት እንዳለባቸው ሌሎች ሰዎችን መምከር

• በመረጃው ላይ ተጨባጭ አስተያየት ሳይሰጥ ወይም ማብራሪያ ሳይሰጥ
በሦስተኛ ሰው የተሰራውን መረጃ ማስተላለፍ።

በአውስትራሊያ ውስጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ ማን ሊሰጥ ይችላል? 

የተመዘገቡ የስደት ጉዳይ ወኪሎች (registered migration agents) ፣ 
አውስትራሊያዊ የሕግ ባለሙያዎች ወይም የተፈቀደላቸው ሰዎች 

(exempted persons) ብቻ በአውስትራሊያ ውስጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ 
በሕጋዊ መንገድ መስጠት ይችላሉ።  

የተመዘገቡ የስደት ጉዳይ ወኪሎች (Registered migration 
agents) 

በ Office of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA) ድረገጽ www.mara.gov.au በሚገኘው Register of 

Migration Agents ላይ ለመመዝገብ (ለመዘርዘር) አንድ የተመዘገበ 
የስደት ጉዳይ ወኪል የተወሰነ የዕውቀት እና የባህርይ መስፈርቶችን የግድ 
ማሟላት ይኖርበታል፡፡  

የህግ ባለሙያዎች 

የሕግ ባለሙያ የአውስትራሊያ የሕግ ስራ የምስክር ወረቀት የያዘ ጠበቃ ነው። 

የሕግ ባለሙያዎች ከህጋዊ አሠራር ጋር በተያያዘ የስደት ጉዳይ ድጋፍ ሊያደርጉ 

ይችላሉ።  

የተፈቀደላቸው ሰዎች 

አንድ ሰው ለእርዳታው ክፍያ የማይጠይቅ ከሆነ፣ የስደት ጉዳይ እርዳታን 
በሕጋዊ መንገድ ሊሰጥ ይችላል፣ እነዚህም፡   

• የቪዛ አመልካቹ ደጋፊ፣ ስፖንሰር ወይም የቅርብ የቤተሰብ አባል

• የፓርላማ አባል፣ የዲፕሎማሲያዊ ተልዕኮ፣ የቆንስላ ጽ/ቤት ወይም ዓለም

አቀፍ ድርጅት ሰራተኛ (አባል)

• በ Public Service Act 1999 መሠረት የተሰማራ ወይም የክልል
መንግስቱ (ስቴት) ውይም የልዩ ግዛት (ቴሪቶሪ) የሲቪል ሰርቪስ አባል
ሆኖ የስደት ጉዳይ (ኢሚግሬሽን) ድጋፍ መስጠት የሥራው አካል የሆነ

• ለሚኒስትሩ የሚቀርበውን ጽሁፍ ለማዘጋጀት ነፃ እርዳታ የሚሰጥ ሰው።

ለበለጠ መረጃ 

በአውስትራሊያ ማን የስደት ጉዳይ (ኢሚግሬሽን) ድጋፍ ሊሰጥ እንደሚችል፣ 
ብሎም በስደት ጉዳይ ድጋፍ ሰጪዎች አገልግሎት ስጋቶች ካሉዎት እንዴት 
ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ጨምሮ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎንየ 

Department of Home Affairs ድረ-ገጽ ‘Who can help you 

with your application?’ የሚለውን ይጎብኙ። 

የትምህርት ወኪሎች 

የትምህርት ወኪሎች የተፈቀደላቸው ሰዎች (exempt persons) 
አይደሉም ስለሆነም እነርሱ የተመዘገቡ የስደት ጉዳይ ወኪል ወይም የሕግ 
ባለሙያ ካልሆኑ በስተቀር በአውስትራሊያ ውስጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍን 
በሕጋዊ መንገድ መስጠት አይችሉም። 

ህገ-ወጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ መስጠት የሚያስከትለው ቅጣቶች 

የተመዘገበ የስደት ጉዳይ ወኪል፣ የሕግ ባለሙያ ወይም የተፈቀደለት ሰው 
ካልሆነ በስተቀር በአውስትራሊያ ውስጥ አንድ ሰው የስደት ጉዳይ 
(ኢሚግሬሽን) ድጋፍ መስጠቱ ወንጀል ነው። 

በሕገ-ወጥ መንገድ የስደት ጉዳይ ድጋፍ መስጠት እስከ 10 ዓመት በሚደርስ 
እስራት ሊያስቀጣ ይችላል።  

ሕገ-ወጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ ሪፖርት ማድረግ

በአውስትራሊያ ውስጥ ሕገ-ወጥ የስደት ጉዳይ ድጋፍ የሚሰጥ ማንኛውም ሰው 

በ Department of Home Affairs ድረ-ገጽ የሚገኘውን የ Border 

Watch Online Report በመጠቀም ሪፖርት መደረግ አለበት።   

Language: Amharic

http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
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



