ڕێنمایی بەکاربەر
بریکارە تۆمارکراوەکانی کۆچبەریی ( )registered migration agentsکەسانێکن پڕتوانا ،دەبێت ستاندەردە پیشەییەکانیان تێدا
بەرجەستەبێتو کۆدەکانی ڕەفتارو بەڕێوەبەریی پەیڕەوبکەنو زانیارییەکانیان لەسەر یاساکانو ڕێوشوێنەکانی کۆچبەریی بەردەوام نوێبکەنەوە.
بریکارەکەی تۆ دەبێت لە  OMARAنوسینگەی فەرمانگەی تۆمارکردنی بریکارەکانی کۆچبەریی
( )Office of the Migration Agents Registration Authorityتۆمارکرابێت ،ئەمەش بۆ دڵنیابوونە لەوەی کە تەنیا ئەو
کەسانەی شایستەن ناویان تۆمارکراوەو دەتوانن یارمەتی لە بواری کۆچبەریی پێشکەشبکەن .بۆ ئەوەی بزانی داخۆ ناوی
کەسەکە لە لیستی تۆمارکراوانە ،ئەوە سەردانی  OMARAلەسەر ئەم ماڵپەڕە  www.mara.gov.auبکە.

بریکارەکانی کۆچبەریی و کۆدی ڕەفتار

Office of the Migration Agents
Registration Authority

کۆدی ڕەفتار بۆ دڵنیابوونە لەوەی کە بریکارە تۆمارکراوەکەی
کۆچبەریی دەبێت:

بەپێی یاساکانی ئوسترالیا:OMARA ،



ڕاستگۆبێت لەگەڵ تۆدا لە پەیوەند بە بە چانسی وەرگرتنی ڤیزە؛





ئاگادارتبکاتەوە لە پرۆسەی بەرەوپێشچوونی داخوازییەکەت
لەگەڵ ئەو گۆڕانکارییانەش کە لەوانەیە کاریگەریی لەسەر
داخوازییەکەت دانێن؛

داخوازییەکانی تۆمارکردن وەک بریکاری کۆچبەریی
هەڵدەسەنگێنێتو بڕیاریش لەسەریان دەدات؛



ڕەزامەندی لەسەر چاالکییەکانی گەشەپێدانی پیشەیی بەردەوام
بۆ بریکارەکان دەدات؛



ئامادەبێت کە پەیوەندی پێوەبکرێت لەکاتی دەوام ،ئەگەر ژمارە
تەلەفۆن یان شوێنی کاریشی گۆڕانکاری بەسەردا هات ئەوە
ئاگادارت بکاتەوە؛



چاودێری شێوازی بەڕێوەچوونی بریکارەکانی کۆچبەریی
دەکات ،هەروەها





بەپێی یاسا ،لەپێناو بەرژەوەندییەکانی تۆ کاربکاتو نهێنییەکانی
تۆش بپارێزێت؛

لێکۆڵینەوە لە سکااڵکان لە دژی بیرکارە تۆمارکراوەکانی
کۆچبەریی دەکاتو سزاشیان دەدات ئەگەر پێویست بکات.



ئەو بەرژەوەندیانە بەیانبکات کە لەوانەیە کاریگەرییان لەسەر
داخوازییەکەی تۆدا هەبێت ،کارەکانیشی ڕاگرێت ئەگەر
پێکدادانێک لە بەرژەوەندییەکاندا هەبوو؛



پێشئەوەی دەستبەکاربێت ،دەبێت بە نوسین بەیانی هەموو ئەو
خزمەتانەی کە پێشکەش بە تۆی دەکات بکات لەگەڵ
مەزەندەیەک بۆ تێچووی کارەکانی؛



تێچووی کارەکانی گونجاوبێت ،ئەگەریش پێشەکی پارەکەی
لێوەرگرتیت ئەوە دەبێت لە ژمارە حیسابێکی جیا دایبنێت؛



رسیدێکت بداتێ کە لیستی هەموو ئەو خزمەتانەی تێدا
نوسرابێت کە پێشکەش بە تۆی کردوە لەگەڵ نرخەکانی؛



لەکاتی خۆیدا ڕێنماییو ڕاوێژی راستت پێشکەش بکاتو بە
نوسین لە ئەنجامەکانی داخوازییەکەت بە خێراترین کاتی
گونجاو ئاگادارتبکاتەوە.

 OMARAناتوانێت یارمەتیت بدات لە پەیوەند بە داخوازی ڤیزەکەت
یان پشتیوانیکردن لە کەسێک ( ،)sponsorshipیان داوای
گێڕانەوەی ئەو خەرجیو تێچوانە بکات کە تۆ بە بریکارێکی
تۆمارکراوی کۆچبەرییت داوە.
زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ماڵپەڕە دەستدەکەوێت
:www.mara.gov.au



کۆدی ڕەفتار
ئاسانکاری بۆ کەڵکوەرگرتن لە بریکارە تۆمارکراوەکان

بۆ زانینی ئەوەی داخۆ کەسەکە ناوی لە لیستی
تۆمارکراوندا هەیە لە www.mara.gov.au

سكااڵکان
ئەگەر کێشەیەکت لەگەڵ بریکارە تۆمارکراوەکەی کۆچبەریی
هاتەپێش ،ئەوە واچاکە لەسەرەتا لەگەڵ ئەودا کێشەکە
چارەسەربکەیت ،ئەگەر نا ،بۆ یارمەتی پەیوەندی بکە بە .OMARA

پێشکەشکردنی سکااڵ بۆ  OMARAکاریگەریی لەسەر داخوازی
ڤیزەکەت نییە.

1300 226 272
Kurdish

www.mara.gov.au

Office of the Migration Agents Registration Authority

