
۲۰۲۱ جوالی

الیاسترا در جرتامه ائلمس در مکک هارائ

؟تسیچ  ترجاهم لئاسم در مکک

 درومرد هبرجت یا  شناد از هداتفسا از ترابع ترجاهم لئاسم در کمک

 رگید لئاسم یا ها ستاوخرد در ی راکمه روظنمب رتجاهم لمعلازرط

 :دشابیم ریز یاه هار از اترجاهم

 رگید دانسا یا هزیو یارب ستاوخرد دناد یبترت در کمک یا دناد یبترت •
 ه زیو درومرد

ه زیو عوضوم یا هزیو ستاوخرد درومرد دناد هروشم •

 یسررب عجرم یا همکحم در یگدیسر یارب دنرک هدامآ یا دنرک یگدنیامن •

 .ه زیو عوضوم درومرد

:دریگیمن ربرد را  ریز تاعضومو تراجمه ئلاسم در مکک

 ( دنرک هدامآ در کمک یا) دنرک هدامآ یارب یرتفد یا یرادا راک ماجنا •

ا  رکادم دنرک ستپ یا دنرک کنسا  لثم ،رکادم یا ستاوخرد یک

  یبتک یا یهاشف همجرت اتمدخ هئارا •

ه زیو یارب ستاوخرد رطاخب رگید خصش به دناد هروشم •

 لباق اترظن هئارا  وندب ،موس خصش فرط از اتمولعم دناد لاتقنا •

 . اتمولعم آن یحضوت یا آن دروم در هجوت

  ؟ندک هئراا مکک  ترجاهم لئاسم در ایلراتسا در ندواتیم کی

 دناوتیم انثتسم درف یا ونناق ینصصختم ،رتجاهم هدش رتسجار یلکو طفق

 .دنک کمک ایلارتسا در ترجاهم لئاسم در ینوناق روطب

 )Registered migration agents(تراجمه شده رتسراج الیوک

 دنشاب هتشاد را اصخ یتصوصخ و  شناد دیاب ترجاهم هدش رتسجار یلکو

 هدش رتسجار یلکو ستل  در تا دنشاب هتشاد را یطیارش یتیصخش هاگن از و

 یتاس یبو که Register of Migration Agents شود مان بتث رتجاهم

Office of the Migration Agents Registration Authority 

 www.mara.gov.au  (OMARA)دنریگ رارق ستا  سرتسد در. 

ننواق نیصصتخم

 ییایلارتسا(  یهاوگ) کردم که ستا اند قوحق از رتابع ونناق صصختم

 دروم در دناوتیم ونناق صصختم. دشاب هتشاد را قوحق  شخب در یلمع راک

 . دنک کمک ینوناق روما با طابترا در ترجاهم لئاسم

 ا نثتسم درافا

 در که دنک کمک رتجاهم لئاسم در ینوناق روطب دناوتیم رتودرص درف یک

 :دشاب هتشاد را ذیل طیارش و دنکن فتایرد لوپ خود کمک ربارب

 رسناپسا ،دشاب هدش دزمان هدنده ستاوخرد خصش طسوت راک ینا یارب •

دشاب وی کیدزن لیماف یاضاع از یکی یا دشاب وی( لیکف)

 ینب انمزاس یا یلوسنق ستپ ،کیتاملپد یگدنیامن وضع ،انملراپ وضع •

 دشاب یللملا

 Public Service Act ۱۹۹۹ هماع اتمدخ ونناق قباطم که یسک •

 هطقنم یا )State( تلایا یکلم اتمدخ وضع یا دشاب هدش هتشامگ 1999

)Territory( لغش از یشخب انونعب را رتجاهم لئاسم در کمک و هدوب 

  دنکیم هئارا  شیوخ هیفظو یا

.دنک هئارا انگیار کمک ،ریزو به همانراهظا هیهت یارب که درف •

 رتشیب  تامولمع

 دروم در ایلارتسا در دناوتیم یسک چی هکنیا درومرد رتشیب تامولعم یارب
 هنوگچ هکنیا درومرد اتمولعم لومشب ،دده هئارا کمک ترجاهم لئاسم

 را خود ینارگن رتجاهم لئاسم در کمک انگدننک هئارا درومرد یدناوتیم

Department ofا  هلخاد روما رتازو یتاس یبو به ا فطل ،دیده روپار

 Home Affairsکمک انت ستاوخرد در امش با دناوت می یسک چه‘ هحصف 

.دینک هعجارم ‘?Who can help you with your application’ ’دنک

 هیبرت و یملتع روما در اندگنیامن یا  تنیجا

 و دنوشیمن انثتسم دارفا لماش هیبرت و میلعت روما در انگدنیامن یا نتیجا

 رگم دننک کمک ایلارتسا در ترجاهم لئاسم در ینوناق رتوصب دنناوتیمن

 .دنشاب ونناق صصختم یا رتجاهم هدش رتسجار لیکو اهنآ هکنیا

 ترجاهم لئاسم در ینوناقریغ مکک هئراا یراب  تزااجم

 خصش هکنیا رگم ستا مرج ایلارتسا در رتجاهم لئاسم در کمک هئارا

 انثتسم درف یا ونناق صصختم ،رتجاهم هدش رتسجار لیکو یک هدننک کمک

 .دشاب

 لاس ۱۰ تا دناوتیم رتجاهم لئاسم در ینوناقریغ کمک هئارا یارب اتزاجم

 .دشاب اندنز

 ترجاهم لئاسم در ینوناقریغ مکک دندا روپرا

 دنک هئارا کمک ایلارتسا در رتجاهم لئاسم در ینوناقریغ روطب که یسکره

 Border Watch  دیحرس ترانظ نینلآ روپار قیرط از دیاب

Online Report هلخاد روما رتازو یتاس یبو در Department of 

Home Affairs شود هداد روپار. 

Language: Dari

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
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



