رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ استعمال کرنے کیلئے تجاویز
 OMARAکیا ہے؟
OMARA (Office of the Migration Agents
) Registration Authorityامیگریشن ڈیپارٹمنٹ Department
 (the Department) of Home Affairsکا ایک حصہ ہے۔
 OMARAقوانین و ضوابط کی تعمیل کا ذمہ دار ادارہ ہے جو یہ
یقینی بناتا ہے کہ صرف اہل اور موزوں افراد کو ہی رجسٹرڈ
مائیگریشن ایجنٹس کے طور پر منظور کیا جاۓ اور یہ ایجنٹوں کے
خالف شکایات کی چھان بین کرتا ہے۔

مائیگریشن ایجنٹ کا انتخاب کرنا







تمام رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹس کے پاس ایک منفرد رجسٹرڈ
مائیگریشن ایجنٹس رجسٹریشن نمبر یا MARN
 (Migration Agents Registration Number).ہوتا
ہے۔
آپ کسی شخص کے رجسٹرڈ ہونے کا پتہ چالنے کیلئے
 OMARAکے ویب سائیٹ پر اس کا  MARNتالش کر
سکتے ہیں۔
کوئی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کو ویزا مل جاۓ
گا – چاہے وہ رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ ہو۔
سواۓ اس کے کہ ایک شخص مستثنی ہو ،آسٹریلیا میں کسی
کیلئے بھی اس صورت میں امیگریشن کے سلسلے میں مشورہ
دیناغیر قانونی ہے کہ وہ  OMARAکے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو۔
مستثنی اشخاص کی فہرست فارم  956میں مل سکتی ہے۔

مائیگریشن ایجنٹ استعمال کرنے کے سلسلے میں
تجاویز اور مشورے





درکار بیشتر دستاویزات کی مصدقّہ کاپیاں فراہم کی جا سکتی
ہیں۔
اپنے ایجنٹ کو اپنی تمام بات چیت اور ہدایات کی تحریری
تصدیق فراہم کرنی چاہیئے۔  the Departmentکو فراہم کی
جانے والی تمام معلومات کیلئے آپ ذمہ دار ہیں – چاہے فارم
کسی اور نے بھرا ہو۔
یہ سمجھنا چاہیئے کہ ایجنٹ کی فیس میں کونسی خدمات شامل
ہیں۔  OMARAکے ویب سائیٹ پر ایجنٹوں کی اوسط فیسوں
کی فہرست مل سکتی ہے۔

اپنے مائیگریشن ایجنٹ کے حوالے سے پریشانی






اگر آپ کو مشورے کی ضرورت ہو تو  OMARAسے رابطہ
کریں
شکایت کرنے سے آپ کی ویزے کی درخواست پر اثر نہیں
پڑے گا۔
آسٹریلیا میں رجسٹریشن کے بغیر امیگریشن کیلئے مدد دینے
والے افراد کے بارے میں  1800 009 623پر ڈیپارٹمنٹ کو
رپورٹ کی جانی چاہیئے۔
اگر آپ اپنے مائیگریشن ایجنٹ کو مزید استعمال نہیں کرنا
چاہتے تو فارم  956کے حصے  Bاور  Cمکمل کر کے the
 Departmentکو آگاہ کریں۔

کسی شخص کے رجسٹرڈ ہونے کا پتہ چالنے
کیلئے دیکھیں www.mara.gov.au

یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایجنٹ:







جب آپ کیلئے کام کرنے پر اتفاق کرے تو آپ کو صارفین
کیلئے رہنمائی ) (Consumer Guideکی ایک کاپی دے۔
آپ  OMARAکے ویب سائیٹ سے بھی یہ کاپی حاصل کر
سکتے ہیں۔
آپ کے ادائیگی کرنے سے پہلے آپ کو خدمات کا بیان
) (Statement of Servicesدے جس میں یہ درج ہو کہ وہ
آپ سے کن خدمات کا معاوضہ طلب کرے گا۔
آپ کے مانگنے پر آپ کے کوئی بھی کاغذات  7دنوں کے اندر
آپ کو واپس دے۔
آپ کی درخواست کے بارے میں آپ کے اور the
 Departmentکے ساتھ تمام بات چیت کا ریکارڈ رکھے

آپ کو یہ کرنا چاہیئے:


اپنی اوریجنل دستاویزات جیسے پاسپورٹ اور پیدائش کے
سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنے چاہیئں۔  the Departmentکو

1300 226 272
Urdu

www.mara.gov.au

مزید معلومات
Office of the Migration Agents
Registration Authority:
www.mara.gov.auیا فون 1300 226 272
Department of Home Affairs:
 www.homeaffairs.gov.auیا فون 131 881
انٹرپریٹر (زبانی مترجم) سے بات کرنے کیلئے 131 450پر
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس ) (TISکو فون کریں۔

Office of the Migration Agents Registration Authority

