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ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጉዳያት ስደት ሓገዝ ምሃብ 

ሓገዝ ጉዳያት ስደት እንታይ እዩ? 

ሓገዝ ጉዳያት ስደት (immigration assistance) ማለት ሓደ ሰብ 

ብዛዕባ ኣሰራርሓ ስደተኛታት ዘለዎ ፍልጠት ወይ ተመክሮ ብምጥቃም ናይ ቪዛ 

መመልከቲ ወይ ካልእ ናይ ቪዛ ጕዳይ ንምሕጋዝ ፡- 

• መመልከቲ ቪዛ ወይ ካልእ ሰነድ ብምድላው ወይ ንኸዳለው ምሕጋዝ

• ብዛዕባ መመልከቲ ቪዛ ወይ ጉዳያት ቪዛ ምኽሪ ምሃብ

• ምስ ናይ ቪዛ ጕዳይ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ንዝቐርብ
ጕዳያት ምውካል ወይ ምድላው።

ሓገዝ ጉዳያት ስደት ነዚ ዚስዕብ ኣየጠቓልልን እዩ ፦ 

• መመልከቲ ወይ ካልእ ሰነድ ንምድላው (ወይ ንምድላው ንምሕጋዝ)
ዝግበር ናይ ኦፊስ ዕዮ ምዕያይ፣ ንኣብነት ሰነዳት ምቅዳህ ወይ ምልኣኽ

• ኣገልግሎት ትርጕም ወይ ኣስተርጓሚ ምሃብ

• ኻልኦት ሰባት ቪዛ ኺወሃቦም ኸመልክቱ ከምዘለዎም ብምHባር ምኽሪ
ምሃብ

• ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ርኡይ ሓሳብ ወይ መግለጺ ኸይሃብካ ብሳልሳይ ሰብ
እተዳለወ ሓበሬታ ምምሕልላፍ።

ኣብ ኣውስትራልያ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ክህብ ዝኽእል መን እዩ? 

ኣብ ኣውስትራልያ እተመዝገቡ ወኪላት ጉዳይ ስደት (registered 

migration agents)፣ ኣውስትራልያውያን ሰብ ሞያ ሕጊ ወይ ምኽሪ 

ንኽህብ ዝተፈቐደሎም ሰባት (exempted persons) ጥራይ እዮም ሓገዝ 

ኣብ ጉዳይ ስደት ክህቡ ዚኽእሉ።  

እተመዝገቡ ወኪላት ጉዳይ ስደት 

እተመዝገቡ ወኪላት ጉዳይ ስደት ኣብቲ ኣብ Office of the Migration 

Agents Registration Authority (OMARA) ዌብ ሳይት 

www.mara.gov.au ዚርከብ Register of Migration Agents 
ንኽምዝገቡን ሽሞም ንኽጽሓፍን ዝተወሰነ ፍልጠትን ባህርይን ከማልኡ 
ኣለዎም  

ክኢላታት ሕጊ 

ሓደ ኽኢላ ሕጊ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ምስክር ወረቐት ዝሓዘ ጠበቓ እዩ። 

ክኢላታት ሕጊ ምስ ሕጋዊ ልምዲ ብእተተሓሓዘ መገዲ ንስደተኛታት ክሕግዙ 

ይኽእሉ እዮም።  

ምኽሪ ንኽህቡ ዝተፈቐደሎም ሰባት 

ሓደ ሰብ ኣብ ጉዳይ ስደት ሓገዝ ንምሃብ ክፍሊት እንተዘይተቐቢሉ ብሕጋዊ 
መገዲ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ክህብ ይኽእል እዩ፣ እዙይ ድማ ፦  

• ናይቲ ቪዛ ኣመልከትቲ ሓጋዚ፣ ስፖንሰር ወይ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራቤት

• ኣባል ፓርላማ፣ ኣባል ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ፣ ቆንስላ ወይ ዓለም ለኸ
ትካላት

• በቲ Public Service Act 1999 መሰረት ኣብ ስራሕ እተጸምደ ሰብ

ወይ ኣባል ህዝባዊ ኣገልግሎት ናይ ሓንቲ ስቴት ወይ ቲሪቶሪ ዀይኑ ጉዳይ
ስደት ከም ክፍሊ ዕዮኡ ገይሩ ሓገዝ ዝህብ ሰብ

• ነቲ ሚኒስተር ዝዳሎ ዝቀርብ ጽሁፍ ንምድላው ብናጻ ሓገዝ ዝህብ ሰብ።

ዝያዳ ሓበሬታ 

ኣብ ኣውስትራልያ መን ሓገዝ ጉዳይ ስደት ከምዝህብ ንምፍላጥ፣ ከምኡውን  
ብዛዕባ ኣቕረብቲ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ዘለዎ ሻቕሎት ብኸመይ ጸብጻብ ከም 

እትህብ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብቲ Department of Home 

Affairs ዘሎ ‘Who can help you with your application?’ 
ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብጻህ  

ወኪላት ትምህርቲ 

ወኪላት ትምህርቲ ምኽሪ ንኽህቡ ዝተፈቐደሎም ሰባት ኣይኰኑን ስለዚ ድማ 
ኣብ ኣውስትራልያ እተመዝገቡ ወኪል ጉዳይ ስደት ወይ ክኢላታት ሕጊ እንተ 
ዘይኰይኖም ብሕጋዊ መገዲ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ክህቡ ኣይክእሉን እዮም። 

ዘይሕጋዊ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ብምሃብ ዝወርድ መቕጻዕቲ 

ኣብ ኣውስትራልያ እተመዝገቡ ወኪላት ጉዳይ ስደት፣ ክኢላ ሕጊ ወይ ምኽሪ 
ንኽህቡ ዝተፈቐደሎም ሰባት እንተዘይኰይኖም ብዛዕባ ጉዳይ ስደት ሓገዝ 
ምሃብ ገበን እዩ። 

ዘይሕጋዊ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ምሃብ ክሳዕ 10 ዓመት ዝኣክል ብምእሳር ከቅጽዕ 

ይኽእል እዩ። 

ዘይሕጋዊ ዝኾነ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ሪፖርት ምግባር 

ኣብ ኣውስትራልያ ንስደተኛታት ዘይሕጋዊ ሓገዝ ጉዳይ ስደት ዚህብ ዝዀነ 

ይኹን ሰብ በቲ ኣብ Department of Home Affairs መርበብ ሓበሬታ 

ዘሎ ናይ Border Watch Online Report ጌርካ ሪፖርት ክግበር ኣለዎ። 

Language: Tigrinya

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



