
 مع أزمة الالجئين السوريين والعراقيينالسفارة االسترالية  استجابة

 أسئلة مكررة

 

. هل يجب التقديم مرة أخرى بعد / قيد الدراسة وهي ال تزال تحت االجراء مسبقا  لدي معاملة مقدمة  -1

 االعالن الجديد للحكومة؟

 

ولم يصدر فيها قرار بعد، فال داعي / قيد الدراسة وهي تحت االجراء  في السابقاذا لديك معاملة مقدمة 

 لتقديم معاملة أخرى أو التواصل معنا لمعرفة الوضع الحالي للمعاملة.

 

 . هل سيتم أخذها بعين االعتبار مرة أخرى بعد االعالن الجديد للحكومة؟تم رفضهالدي معاملة  -2

 

 عليك تقديم معاملة جديدة.يتوجب ، تم رفضها معاملةاذا لديك 

 

طلب مرة اذا قام كفيلي بتقديم طلب من خالل مكتب الهجرة في استراليا، هل من األفضل أن أقدم  -3

 مباشرة للسفارة؟أخرى 

 

يقدم لك طلب في أستراليا. الطلب المقدم من استراليا ضل اذا كان لديك قريب من عائلتك أن من األف

 باشرة للسفارة.. ال يتوجب عليك التقديم متعطى له االولوية

 

 ما هي أفضل طريقة لتقديم طلب للجوء االنساني؟ -4

 

.  UNHCR هي بتسجيل نفسك مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينلتقديم الطلب أفضل طريقة 

. الطلبات المحولة االفضلالمفوضية ستأخذ على عاتقها دراسة ملفك وتحويله الينا. هذه هي الطريقة 

 ية.وسيتم اعطاؤها األولالمفوضية  عن طريق ةرة االسترالياللسف

 

الطلب في مركز الهجرة  واذا كان لديك قريب من عائلتك في أستراليا، تستطيع أن تطلب منه أن يقدم لك

 في أستراليا.

 

مباشرة  ستمارةالاذا كان لدي شهادة الجئ من مفوضية األمم المتحدة ، هل أستطيع أن أقدمها مع ا -5

 للسفارة؟

 

. الطلبات المحولة لاالفضها دراسة ملفك وتحويله الينا. هذه هي الطريقة المفوضية ستأخذ على عاتق

 سيتم اعطاؤها األولية.  UNHCRالينا من المفوضية

 

 ؟08هل يتوجب علي استكمال االستمارة رقم   -6

 

من قبل  عمان في حال تم التواصل معكفي  رة االستراليةاالسففي  08تستطيع فقط تقديم االستمارة 

 منك تقديم االستمارة. السفارة االسترالية وطلب

 

 .08رقم استمارة مع  ةكامل االستمارةاذا قمت بتقديم طلب مباشرة للسفارة، فيتوجب عليك تقديم 

 

سيأخذ ذلك ، ولكن اذا انتظرت حتى موعد المقابلة  UNHCR لدي ملف مع مفوضية االمم المتحدة -7

 ؟مباشرة ، هل أستطيع التقديم من خالل السفارة"وقتا طويال

 

نفسك مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. المفوضية ستأخذ على  أفضل طريقة هي بتسجيل

. الطلبات المحولة الينا من المفوضية سيتم لاالفضعاتقها دراسة ملفك وتحويله الينا. هذه هي الطريقة 

 اعطاؤها األولية.

 

الطلب في مركز الهجرة  واذا كان لديك قريب من عائلتك في أستراليا، تستطيع أن تطلب منه أن يقدم لك

 في أستراليا.



 

 ما هي المرحلة التي وصل اليها طلبي؟ -0

 

اذا لديك معاملة مقدمة في السابق وهي تحت االجراء / قيد الدراسة ولم يصدر فيها قرار بعد، فال داعي 

معاملتك قيد الدراسة وسنتواصل  لتقديم معاملة أخرى أو التواصل معنا لمعرفة الوضع الحالي للمعاملة.

 معك في حال انتقالها للمرحلة التالية.


