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ا ليأستراي فة رجله اي شؤونفدة اعمسقديم ت

 ؟رةجهلاون ؤشي فدة اعسمل اهيا م

ّ   وأ ةفرعملا ام صخش مدختسي امدنع يه ةرجهلا نوؤش يف ةدعاسملا نإ

  اتبلط يف ةداعسملل ةرجهلا اتءارجإ لاجم يف اهب تعمتي يتلا ةربخلا

 : لالخ من اتريشأتلا لئاسم من ارهي غوأ اتريشأتلا

ا ادهدعإ يف ةداعسملا وأ ىرخأ ةيقثو وأ ةريشأتلا بلط دادإع •

ة ريشأتلا ةلأسم وأ ةريشأتلا بلط أنشب ةروشملا ميدتق •

  قلعتي اميف ةعجارم  ةطلس وأ ةمكحم مامأ اتءارجإلل ريضحتلا وأ ليثمتلا •

 . ةريشأتلا ةلأسمب

  مل:شت ال ةرلهج انؤوش يف ةدعاسملا

  ،رخآ دنتسم وأ لبط د(ادإع يف ةداعسملا وأ )داد إلعةيبتكم لامأعب مايلقا •

ا هلاسرإ وأ ايئوض تادنتسملا حسم لاثملا ليبس ىلع ً

 ةيهشفلا وأ ةيباتكلا ةمجرتلا اتمدخ ميدتق •

ة ريشأت ىل علوصحلل مدتقلا هيل عجبي هنأب رخآ خصش صحن •

  ةيرهوج تاقيلعتب ءالدإلا نود ،ثلاث صخش اهنع فشك تامولعم ريرمت •

 . اتمولعملل حرش وأ
َ َ

 ؟ايلارتسأ يف ةرجهلا نوؤش يف ةدعاسم يمدقت هنمكي يذلا نَم

ّ   وأ نييلارتسألا نيينوناقلا نيسرامملا وأ نيلجسملا ةرجهلا ءالكول طقف نكمي

  يف ينوناق لكشب ةرجهلا ونؤش يف ةداعسم ميدتق يننثتسملا اصخشألا

 . ايلارتسأ

 )registered migration agents( نيلسجمل اةرلهج اءالوك

ّ

ّ ّ

  ةيكولس ةعمسو ةيفرعم تابلطتم ءافيتسا نيلجسملا ةرجهلا ءالكو ىلع بجي

  رفوتملا Register of Migration Agents يف مهجاردإ متي ىتح ةنيعم

 Office of the Migration Agents Registration  قعوم ىلع

Authority (OMARA) www.mara.gov.au 

نيوننواقل انسورامملا

ّ   ةينوناق ةسرامم ةداهش ىلع لصاح يماحم وه ينوناقلا سرامملا نإ

  منض ةرجهلا ونؤش يف ةداعسم ميدتق ينينونالقا ينسرامملل كنمي .ةيلارتسأ

   .ةينونالقا ةسرامملا

نينثتسمل اصاشخألا

ً
  مل اذإ ينوناق لكشب ةرجهلا ونؤش يف ةداعسم ميدتق خصش يأل زوجي دق

 :ناكو هتدعاسم لباقم اموسر ىضاقتي

  هترسأ دارفأ دحأ وأ هل اليفك وأ ةريشأتلا بلط مدقمل حشرملا صخشلا وه •

  نيبرقملا

ً ِّ َ ُ َّ َ ُ

 

  وأ يلصنق زكرم وأ ةيسامولبد ةثعب يف اوضع وأ ناملربلا يف اوضع •

  ةيلود ةمظنم

ً ً
ّ

ً  Public Service Act 1999 ً بجومب لمعي اصخش •   يف اوضع وأ

  من ءزجك ةرجهلا ونؤش يف ةداعسم مديق ميلقإ وأ ةيالول ةماعلا ةمدخلا

 هتيفظو

. ريفسلل ريرقت دادعإل ةيناجم ةدعاسم مدقي اصخش • ّ ً

  تامولمعلامن يد زم

  يف ةرجهلا نوؤش يف ةدعاسم ميدقت هنكمي نم لوح تامولعملا من ديزمل

  يف ةدعاسملا يمدقم نأشب فواخم يأ نع غالبإلا ةيفيك كلذ يف امب ،ايلارتسأ
َ

ّ

Department of Home Affairs   قعوم ةرايز ىجري ،ةرجهلا ونؤش

 ?Who can help you with your application‘ .’ ةحصف ىلع

 يملتعل اءوكال

ً ّ

ّ

  نوؤش يف ةدعاسم ميدقت مهنكمي الو نينثتسم اصاخشأ اوسيل ميلعتلا ءالكو نإ

  سفن يف نيلجسم ةرجه ءالكو اونوكي مل ام ايلارتسأ يف ينوناق لكشب ةرجهلا

 . ينينوناق ينسرامم  وأ قتولا

 رة جهل اونؤشي فة ينوناقر يدة غاعسميم قدت تابوقع

ً ً ً ّ

  كلذ كني مل ام ةميرج ايلارتسأ يف ةرجهلا ونؤش يف ةداعسم ميدتق ربتعي

 . ىنثتسم اصخش وأ اينوناق اسرامم وأ الجسم ةرجه ليكو صخشلا

  جنسلا ىلإ ةرجهلا ونؤش يف ةينوناق ري غةداعسم ميدتق ةبوعق لصت أن كنمي

 . اتونس 10 ةدمل

 رة جهل اونؤشي فة ينوناقر يدة غاعسمبالغ عن إلا

  يف ةرجهلا ونؤش يف ةينوناق ري غةداعسم مديق خصش يأ عن غالبإلا جبي

  ىل عدوجوملا Border Watch Online Report  مادختساب ايلارتسأ
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http://www.mara.gov.au/
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



