Tigrinya / ትግርኛ
ትግርኛ ናይ ተጠቀምቲ መምርሒ
ምዝጉባት ወኪላት ፍልሰት/migration/ እኹል ስልጠናን ሞያዊ ብቕዓትን ዘለዎም፣ እቲ ሞያ ዝሓቶ ናይ ስነ ምግባር ብርኪ ተኸቲሎም
ዝሰርሑን፣ እዋናዊ ዝኾነ ናይ ፍልሰት ደምብን ኣፈፃፅማን ዝፈልጡ ሰብ ሞያታት ኢዮም።
ናትኩም ጉዳይ ዝከታተል ናይ ፍልሰት ወኪል ብቤት ፅሕፈት ናይ ፍልሰት ወኪላት መዝጋቢ ብዓል መዚ (እቲ ብዓል መዚ) ዝከታተሉ
ወኪላት ምዝጉብ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱውን ብዝዕባ መፃእተኛታት ምኽሪ ምሃብ ዝኽእሉ ነቲ ስራሕ ዝሰማምዑ፣ ብቕዓት ዘለዎምን
ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተመዝገቡን ሰብ ሞያ ጥራሕ ኢዮም። ናይቶም ዝተመዝገቡ ክኢላታት ዝርዝር ንምርግጋፅ ኣብ
www.mara.gov.au ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ናይ ፍልሰት ጉዳይ ወኪላትን ደምቢ ስነ ምግባርን
እዚ ስነምግባር ደምቢ’ዚ ዝተመዝገበ ናይ ፍልሰት ወኪል ስዒቦም
ንዝተፀብፀቡ ዛዕባታት ንኸኽብር ዘግድዱ ኢዮም።
 ዘቕረብኩሞ ናይ ቪዛ ሕቶ ዕዉት ንኽኸውን ብተኣማንነት
ንኽሰርሕ፣
 ማመልከቻኹም ኣበይ ከምዝበፅሐን ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ
ጠቐምትን ጎዳእትን ለውጥታት እንድሕር ሃሊዮም
ንኽሕብር፤
 ኣብ ስራሕ ሰዓት ኩሉ ሻዕ ደዊልኩም ንኽተርኽብዎ ናይ
ስልኪ ቑፅሩ ንኽበኩምን እንድሕር ቀይሩ’ውን
ንኸፍልጠኩም፣
 ጉዳይኩም ብመሰረት ሕጊ ንኽፍፅምን ውልቃዊ
ምስጢርኩም ንኽሕሉ ክገብርን፤
 ምስ ጉዳይኩም ክጋራጮ ዝኽእል ጉዳይ እድሕር ሃሊዩዎ
ኣቐዲሙ ንኸፍልጠኩም፣ ጉዳይኩም ከተዓናቕፍ ዝኸእል
ነገር እንተለዎ ድማ እቲ ግልጋሎት በዚ ሰብ እዚ ንኸይወሃብ
ይግበር።
 ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ብዛዕባ ዝህቦ ግልጋሎት ፀብፃብ
ከቕርብን ክንደይ ዝኣክል እዋንን ከምዝወድን ክንደይ ገንዘብ
ከምዘኽፍልን ብፅሑፍ ንኸቕርብ።
 ዝተወሰነ ገንዘብ ዕርቡን የኽፍል ኢዩ። ዕርቡን እንድሕር
ከፊልኩም እቲ ዝተኸፈለ ገንዘብ ኣብ ዝተፈለየ ኣካውንት
ንኸቕምጥ፣
 ናይቲ ዝሃቦ ኣገልግሎትን ዋጋን ፀብፃብ ዝገልፅ ቅብሊት/
ደረሰኝ ንኽህብ፤
 እዋናውን ትክክለኛ ምኽርን ንኽህብ፣ ውፅኢት
ማመልከቻኹም’ውን ብእዋኑ ብፅሑፍ ንኽፍልጠኩም
የግድድ።

እቲ ብዓል መዚ
ብመሰረት ሕጊ ኣውስትራሊያ ቤት ፅህፈት (እቲ ብዓል መዚ) ፤
 ናይ ፍልሰት ጉዳይ ወኪላት ንምዃን ዘምልክቱ ኣመልከቲ
ብቕዓት ብምርግጋፅ ውሳኔ ይህብ።
 ወኪላት ናይ ሞያ ደረጆኦም ኣማዕቢሎም ብቐፃልነት
ዝሰርሑሎም ተግባራት የፅድቕ።
 ኣፈፃፅማ ስነ ምግባር ምዝጉባት ወኪላት ይከታተል
ከምኡውን፤
 ኣብ ምዝጉባት ወኪላት ዝቐርብ ጥርዓን ብምርኣይ ኣድላይ
መአረምታን ስጉምቲን ይወስድ።
ይኹን’ምበር ቤት ፅሕፈት እቲ ብዓል መዚ ኣብ ውልቀ
ማመልክቻኹም/ ወይ ብሓላፍነት ኣብተምፅእዎ ሰብ ወይ ካብ
ወኪልኩም ብዛዕባ ዝኽፈል ተመላሲ ገንዘብ ኣመልኪቱ ዝህቦ ምንም
ዓይነት ሓገዝ የለን።
ክሕግዙ ዝኽእሉ ተወሳኺ መረዳእታታት ኣብ www.mara.gov.au:
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 ደንቢ ስነ ምግባር
 መሰልኩም ብዝጥምት - ተወሳኺ መብራህርሂ ምዝጉባት ናይ
ፍልሰት ወኪላት ብኸመይ ምጥቃም ከምትኽእሉ፣
 ማእኸላይ ናይ ግልጋሎት ክፍሊት
ዝኾነ ሰብ ኣብ www.mara.gov.au ምዝጉብ ምዃኑ ኣረጋግፁ።

ቅሬታ ብዛዕባ ምቕራብ
ምስቲ ጉዳይኩም ዝከታተል ምዝጉብ ናይ ፍልሰት ወኪል ሓድሓደ
ፀገማት እንድሕር ኣጋጢሙኩም ብዝተኻእለ መጠን ብምይይጥ
ንምፍታሕ ፈትኑ። ሓገዝ እንድሕር ኣድሊዩኩም ናብ ቤት ፅሕፈት
እቲ ብዓል መዚ ኣዘራርቡ።

ዝተስማዓኩም ቅሬታ ናብ ቤት ፅህፈት እቲ ብዓል መዚ
ብምቕራብኩም ኣብቲ ዘቕረብክምዎ ናይ ቪዛ ሕቶ ክፈጥሮ ዝኽእል
ምንም ዓይነት ኣሉታዊ ፅልዋ የለን።
ኣድራሻ: Office of the Migration Agents Registration Authority www.mara.gov.au ወይ ድማ 1300 226 272
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