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الیاسترادر تی رجامهک مه کارائ

؟تسیچی ترجاهممک ک

  ترجاهم هیور زا شا هبرجت ای شناد زا درف کی  هک تسا ینامز  یترجاهم کمک

  هب طوبرم دراوم ریاس ای ازیو ستاوخرد رد رگید  دارفا هب ات دنک یم هداتفسا

   :دنک کمک ریز قرط هب ازیو

 رگید دانسا  ای ازیو هماناضاتق هیهت هب کمک ای و ،هیهت •

ا زیو اب طبترم دراوم و ازیو هماناضاتق اب طابترا رد هرواشم هئارا •

  ره ای  هاگداد  رد  یسرداد دنور  رد  کمک ای و ،هدنیامن انونع هب   روضح •

   ازیو اب  هطبار رد رگید یگدیسر جعرم

  :دو شیمن ری زدوار ملام شیتاجرهک مکم

  دانسا ای ازیو هماناضاتق ه(یهت هب کمک ای )هیهت یا رب یرتفد یاهراک ماجنا •

  .دانسا دنرک ستپ و  رکادم دنرک کنسا دننام رگید

 یاهشف ای یبتک همجرت اتمدخ هئارا •

 دنک مادقا ازیو یارب دیاب   هکنیا رب ینبم  رگید خصش هب هیصوت •

  تاحیضوت هئارا  وندب ،لثاث  خصش طسوت هدش انونع اتالعطا لاتقنا •

  اتالعطا ریستف ای و یساسا

 ؟هده دئرا ایترجاهممک ک ایلراتس ار دتس ازاجمی سه کچ

   registered)رتجاهم  ه دش بتث  انگدنیامن اهنت  ینوناق روط هب ،ایلارتسا رد

migration agents)،  ینثتسم   دارفا  ای و ایلارتسا یقوحق یالکو  (exempt 

person) دنتسه یترجاهم کمک هئارا هب زاجم.   

 (Registered migration agents)تراجمه هدش تبث نادگنیامن

 ی ت یخصش  تاامزلا  و شناد زا تسیاب می ترجامه دهش تبث نادگنیانم

  Register ofترجامه نادگنیانم تسیل رد ات دنشاب رادرخورب اصیخ

Migration Agents ترجامه نادگنیانم تبث هرادا  رد دجومو  Office 

of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) 

  .دنری گرارق www.mara.gov.au  تینرتنیا سردآ هب

 یققو حالیوک

  .دشاب یم ایلارتسا یقوحق لتاکو هناورپ یاراد  هک ستا یلیکو یقوحق لیکو

  هئارا یترجاهم کمک   یقوحق اه یتلاعف  یاتسار رد دنناوت یم  یقوحق یالکو

   .دنده

 (Exempt person) ینثتسم درافا

  تروص هب  دنناوت یم ،دننکن فتایرد کمک یارب ار یغلبم هچنانچ  ریز دارفا

 : دننک یترجاهم کمک ینوناق

ا زیو یضاتقم هداوناخ کیدزن یاضاع زا یکی ای و رسناپسا ،فرعم •

  انمزاس کی ای یلوسنک ستپ ،کیتاملپید ئتیه وضع  ای و  ،سلجم هدنیامن •

  یللملا ینب

Act 1999

 Public Service  فردی که تحت قانون خدمات عمومی مصوب        •
  اروهملق ای تالایا رد یت لود اندنمراک زا ای و دنک یم یتلاعف 

 دنک یم هئارا یترجاهم کمک  دوخ لغش زا یشخب انون عهب هک

  هب  هئارا یارب ستاوخرد کی دنرک هدامآ رد انگیار رتوص هب هک یدرف •

   .دنک یم کمک ریزو

 رتشیب تاطالعا

  کمک ایلارتسا رد دنتسه زاجم یناسک هچ هکنیا زا  رتشیب اتالعطا سبک هتج

 ناگدن دههئارا زا ینارگن هنوگ ر هشرازگ هوحن  هلمج زا ،دننک هئارا یترجاهم

   Department of Homeروشک  رتازو یتاس وب هب   یترجاهم کمک

 Affairs  ؟"دنک کمک  امش هب  ستاوخرد رد دناوت یم یسک هچ"  هحصف  و  

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

 یلیص حتان دگنیامن

  یمن ینوناق روط هب و   دنوش یمن سوبحم  ینثتسم  دار فا  ءز  ج یلیصحت ناگدنیامن

  ترجاهم هدنیامن  هکنیا رگم دنهد هئارا یترجاهم یاه کمک ایلارتسا رد  دنناوت

 . دنشاب زین یقوحق لیکو ایو  هدش بتث

 ینوناق ریی غترجاهممک ی کاه تزااجم

  رگم دوش یم سوبحم مر ج  دارفا طسوت  یترجاهم کمک هئارا  ، ایلارتسا رد

  .دشاب ینثتسم درف کی ای و یقوحق لیکو  ،رتجاهم هدش بتث هدنیامن  درف  آن  هکنیا

 

 سبح لا  س10  تا  یتازاجم  دناوت یم ینوناقریغ رتوص هب یترجاهم کمک هئارا

 . دشاب هتشاد   یپ ردرا 

 ینوناقریی غترجاهممک ش کرزاگ

  دهد یم  هئارا یترجاهم کمک ینوناقری غرتوص هب ایلارتسا رد  هک یدرف ره

 Border Watch ا زهرم لرتنک ینالنآ شرازگ   شخب   قیرط زا ستیاب یم

Online Report   روشک رتازو  یتا  سوب ردDepartment of Home   

 Affairs دوش شرازگ.  

Language: Farsi (Persian)

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



