رهنمود ها برای کار گرفتن از یک وکیل مهاجرتی
 OMARAچه است؟



OMARA (Office of the Migration Agents
 theترجاهم هرادا زا یشخب کی )Registration Authority
داهن کی . OMARAتسا Department of Home Affairs
هتسیاش صاخشا فرص هک دنک لصاح نانیمطا ات تسا هدننک تراظن
یاه لیکو هیلع تایاکش هب و هدیدرگ دیئات یترجاهم یاه لیکو ثیحنم
.دنک یم یگدیسر یترجاهم

همه صحبت ها و هدایات تانرا برای وکیل مهاجرتی تان بشکل
کتبی تائید کنید .هرگونه معلومات ارائه شده راجع به شما برای
 the Departmentمسؤلیت شخصی شما شمرده می شود -
حتی اگر شخص دیگری فورمه های تانرا خانه پُری نماید.



بدانید که چه نوع خدمات شامل حق الزحمه وکیل مهاجرتی می
باشد .یک لست حد اوسط حق الزحمه وکیل های مهاجرتی در
ویب سایت  OMARAموجود است.

مالحظات راجع به وکیل مهاجرتی تان

انتخاب کردن یک وکیل مهاجرتی


تمام وکیل های مهاجرتی دارای یک نمبر
اختصاصی وکالی مهاجرتی یا MARN
) (Migration Agents Registration Numberاند.



با چک کردن  MARNدر ویب سایت  ،OMARAشما می
توانید دریافت کنید که آیا یک شخص راجستر شده است یا نه.



هیچ شخص برایتان تضمین کرده نمی تواند که شما یک ویزه
خواهید گرفت – حتی اگر این شخص یک وکیل مهاجرتی
راجستر شده نیز باشد.



مشورت دهی مهاجرتی در آسترالیا بدون راجستر بودن نزد
 OMARAیک عمل خالف قانون بشمار می رود مگر اینکه
شخص مستثنی باشد .لست اشخاص مستنثنی در فورمه 956
موجود است.



اگر به مشورت ضرورت دارید ،با  OMARAتماس بگیرید.



درج کردن شکایت هیچگونه تاثیری باالی درخواست ویزه تان
نخواهد داشت.



اشخاصیکه راجستر نشده اند و خدمات مهاجرتی را در آسترالیا
ارائه می کنند ،باید برای اداره مهاجرت به تیلفون
 1800 009 623گزارش داده شوند.



اگر می خواهید وکیل مهاجرتی تانرا برکنار کنید ،می توانید
موضوع را برای  the Departmentرا با تکمیل کردن بخش
های  Bو  Cفورمه  956اطالع دهید.

چک کنید که آیا یک شخص در
 www.mara.gov.auراجستر است:

رهنمود های مفید در زمان استخدام یک وکیل
مهاجرتی
وکیل مهاجرتی تان باید:


یک کاپی رهنمود مستهلکین ) (Consumer Guideرا بعد از
قبول کردن کارتان برای شما بدهد .شما همچنان می توانید یک
کاپی آنرا از ویب سایت  OMARAبدست آورید.



یک اظهاریه خدمات ) (Statement of Servicesرا که
حاوی لست حق الزحمه ها برای خدمات ارائه شده میباشد،
برایتان بدهد.



هرگونه اسناد تانرا باید در ظرف مدت  7روز بعد از تقاضای
شما برایتان مسترد کند.

معلومات بیشتر



تمام اسناد و مراسالت مربوط به درخواست تانرا با
 the Departmentنگهداری کند.

Office of the Migration Agents
Registration Authority:
 www.mara.gov.auیا تیلفون1300 226 272 :

شما باید:


اصل اسناد تان مانند پاسپورت ها و تصدیقنامه های تولد را نزد
خود نگهدارید .اکثر اسناد مورد ضرورت the Department
را می توان بشکل کاپی های تصدیق شده ارائه کرد.

1300 226 272
Dari

www.mara.gov.au

Department of Home Affairs:
 www.homeaffairs.gov.auیا تیلفون131 881 :
برای صحبت کردن با یک ترجمان ،با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی
( )TISبه تیلفون  131 450زنگ بزیند.

Office of the Migration Agents Registration Authority

