
مرجع ارزیابی اداره 
تصمیم به رد  ٬مهاجرت

درخواست پناهجویی من 
 نموده است.

 
 من چه گزینه هایی دارم؟

اگر به این نتیجه رسیدید که تصمیم مرجع ارزیابی  :۲انتخاب 
ده و یا ادعای شما شنیده نش ٬اداره مهاجرت غیرعادالنه بوده

می توانید از دادگاه فدرال بخواهید تا  ٬خطای قضاوت بوده است
  بی را مورد بررسی قرار دهد.  رزیاتصمیم مرجع ا

: با اداره مهاجرت و حفاظت مرزها تماس بگیرید و ۱انتخاب 
 ترتیبی برای خروج داوطلبانه تان بدهید. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چه خواهد شد؟ ٬اگر درخواست پناهندگی من مردود شود
 
 

با قایق وارد استرالیا شده اید و مرجع  ۲۰۱۲آگوست  ۱۳پناهجویی هستید که بعد از تاریخ  اگر
می توانید از این اطالعات  ٬درخواست پناهجویی شما را رد کرده است ٬ارزیابی اداره مهاجرت

 استفاده نمایید. 

 
 

 انتخابهای شما:
 
 
 
 
 
 
 

اگر 



 می توانید: ٬(۲آغاز کنید )گزینه  را بررسی قضاییدرخواست که تصمیم گرفتید 

  پرداخت هزینه وکیل از او بخواهید که فرم درخواست را تسلیم نماید؛با 
  باLegal Aid WA با یکی از وکالی دادگاه  یقرار مالقات برای درخواست ۹۲۶۱ ۶۳۵۶ه تلفن با شمار

 فدرال تماس بگیرید؛
 آنها را ارائه نمایید. این مجموعه حاوی فرمهایی است که شما برای تقاضای بررسی  ٬فرمها را پرکنید و خود

 مجدد به آنها نیاز دارید. 
به دادگاه  ٬(IAA)روز از زمان تصمیم مرجع ارزیابی اداره مهاجرت  ۳۵ظرف  شما می بایست فرمهای درخواست را

 ی تمدید زمان نمایید. تقاضا ٬یا اگر خارج از این مدت هستید ٬فدرال ارائه نمایید
 

 فرمهایی که می بایست تکمیل شوند: 
 شما می بایست سه فرم را پرکنید. این فرمها در این مجموعه موجود هستند.

 

 قانون مهاجرت -فرم درخواست 
 )ادعا نامه )به همراه صفحه ضمیمه 
 فرم معافیت از پرداخت هزینه های دادگاه 

 
 قانون مهاجرت -فرم درخواست

 فرم اصلی است که می بایست برای ارائه درخواست خود به دادگاه فدرال پرنمایید. ٬این فرم
 به فرم نمونه پیوست مراجعه کنید.-۱
 ( از این سند به دادگاه ارائه دهید. ۳شما می بایست سه نسخه )-۲
 
 

 اقرارنامه

 مورد نیاز می باشد.  IAAاین فرم برای پیوست به رونوشت تصمیم 

 پیوست مراجعه کنید.به فرم نمونه -۳

 را به صفحه ضمیمه پیوست کنید.  IAAرونوشت تصمیم -۴

دلیل تاخیر را می بایست در  ٬ارائه می نمایید IAAروز از تاریخ تصمیم  ۳۵اگر فرم درخواست را پس از گذشت -۵

 اقرارنامه توضیح دهید. 
در دادگاه  ٬تحت بازداشت نیستید د. اگرامضاء کنی امین صلحشما می بایست این مدرک را در حضور یک وکیل یا -۶

 افرادی هستند که می توانند این کار را برای شما انجام دهند.  ٬فدرال و زمانی که درخواست خود را ارائه می نمایید
 ( نسخه از این مدرک را به دادگاه ارائه دهید. ۲شما می بایست دو )-۷
 

 درخواست معافیت از پرداخت هزینه 
می تواند معافیت  ٬مبلغی باید پرداخته شود. اگر پول زیادی ندارید ٬معموال درزمان ارائه فرم درخواست در دادگاه-۸

 از پرداخت هزینه را تقاضا نمایید. 
قاضی صلح و یا مامور دادگاه امضاء نمایید. اگر تحت بازداشت  ٬شما می بایست این فرم را در حضور یک وکیل-۹

افرادی هستند که می توانند این کار را برای  ٬اه فدرال و زمانی که درخواست خود را ارائه می نماییددر دادگ ٬نیستید
 شما انجام دهند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تسلیم فرمها:

 فکس نمایید.  ۰۸ ۹۲۶۸ ۷۲۰۸ رهکلیه فرمهای امضاء شده را به دادگاه فدرال و به شما 
 خیابان  ٬اداره ثبت در پرت ٬تحویل دهید. اگر در پرت هستید آنها را به نزدیکترین اداره ثبت دادگاه فدرال

 یا ٬می باشد ۶طبقه  ۱٬شماره  ٬ویکتوریا
  آنالین در سایت آنها را به صورتservices/elodgement-http://www.fedcourt.gov.au/online 

 مایید.ارائه ن
 محدودیت زمانی را در نظر داشته باشید

به صورت دستی به  یا با فکس و ٬فرمهای امضاء شده را به صورت آنالین ٬شما می بایست دراسرع وقت ممکن
 ٬روز بعد از تاریخ تصمیم مرجع بازنگری باشد ۳۵اداره فدرال تسلیم نمایید. اگر ارائه مدارک شما بیش از 

 درخواست شما ممکن است مردود شود.
 

 بعد از ارائه درخواست به دادگاه فدرال چه باید کرد:
 

 استماع
دریافت خواهید کرد که می بایست در آن حضور پیدا کنید. اگر شما تاریخ اولین دادگاه را  ٬پس از تسلیم درخواستتان

درخواست شما مختومه اعالم شده و ممکن است مجبور به پرداخت هرگونه  ٬در این تاریخ در دادگاه حاضر نشوید
 هزینه دادگاهی شوید. 

 
 قی کمک حقو

بهتر  ٬پرداخت هزینه وکیل هستیدقادر به  مات مهاجرت پیچیده هستند. اگرمسائل حقوقی در مورد بازنگری تصمی
است که وکیل بگیرید. کارمندان دادگاه می توانند در مورد سئوالهای مربوط به فرمهای دادگاه و مراحل دادگاه به شما 

 کمک کنند ولی نمی توانند مشاور حقوقی شما باشند. 
 

 دادگاه تماس با
با دفتر ثبت دادگاه تماس  ٬شما می توانند جهت اخذ اطالعات در مورد پرونده تان و یا جهت ارائه اطالعات به دادگاه

 بگیرید. شما نمی توانید به صورت مستقیم با قاضی تماس بگیرید. 
 

زیرا ممکن  ٬مهم است که دادگاه و وکیل اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها را از جزئیات تماس خود مطلع نمایید
شما می بایست در اسرع  ٬است نیاز باشد که آنها با شما تماس بگیرند. در صورتی که جزئیات تماس شما تغییر کند

خدمات  تماس تلفنی را مطلع نمایید. شما می توانید از طریقوکیل اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها  ٬وقت ممکن
 ماس بگیرید. با دادگاه ت ٬ ۱۳۱ ۴۵۰به شماره  ترجمه شفاهی

 
 هزینه های حقوقی

شما احتماال باید هزینه های حقوقی اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها را  ٬اگر درخواست شما موفقیت آمیز نبود
بالغ بر هزاران دالر باشد. اگر به شما دستور ممکن است  ٬شما مجبور به پرداخت آن شوید پرداخت نمایید. مبلغی که 

این مسئله می تواند تاثیری بر توانایی برگشت شما به استرالیا داشته  ٬ا این کار را انجام ندهیدپرداخت داده شود و شم
 باشد. 

 
 

 فقط جهت اطالع
این اطالعات تنها به منظور یک راهنما ی کلی درنظر گرفته شده است و نمی بایست به عنوان جایگزین مشاوره 

 حقوقی مورد استفاده قرارگیرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgement


 کجا می توانید مشاوره حقوقی پیدا کنید:  ٬بعد از ارائه درخواستتان به دادگاه
 

 ممکن است بتواند به شما کمک کند. ٬Law Accessاگر از عهده هزینه وکیل برنمیایید

 نیاز است شما مدارک زیر را در اختیار آنها قرار دهید:

 

 رونوشت فرمهایی که قبال به دادگاه فدرال ارائه نموده اید؛ و -۱

  Law Access « درخواست ارجاع رایگان»فرم  -۲

 

 این مدارک را به آدرس زیر پست کنید:
Law Access 

M249 

The University of Western Australia 

35 Stirling Highway, Crawley WA 6009 

 
 

  lawaccess@lawaccess.net.auیا آنها را به این آدرس ایمیل کنید: 
  

صادر شده  ”conclusive certificate“هستید و یا اگر   ”excluded fast track applicant“اگر شما  -تذکر

صفحه اطالعات در مورد شما می بایست درخواست خود را به دادگاه دیگری ارائه دهید. لطفا به  ٬است

“excluded fast track applicant”   و“conclusive certificate”  .مراجعه نمایید 

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 راهنمای پرکردن -نمونه
 

 اقرارنامه
 
دعوای حقوقی که هیچگونه فرم اقرارنامه دیگری تحت قانون دادگاه  این نوع اقرارنامه ممکن است در هرگونه -۱

 می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  ٬)قوانین( قابل اعمال نمی باشد ۲۰۰۱فدرال 
 هر پارگراف اقرارنامه می بایست شماره گذاری شود. -۲
شاهد  آن فرد سوگند خورده و تایید شود که ٬ر شخص مورد تایید از نظر قانوناین اقرارنامه می بایست در حضو-۳

 دفتردار یا امین صلح.  ٬یک وکیل ٬به عنوان مثال ٬سوگند و تایید اقرارنامه باشد
 هر صفحه می بایست توسط شاهد کتبی )کسی که اقرار می نماید( امضاء شود.-۴
 شاهد پاراف شود. هرگونه تغییر می بایست توسط شاهد کتبی و -۵
تکمیل کنید. تمام مکاتبات مربوط  ۱شما می بایست قسمت آدرس را در قسمت جزئیات خدمات در پانویس صفحه -۶

دادخواهی مربوط به شما به آن آدرس فرستاده خواهد به اقرارنامه به آدرس درج شده فرستاده می شود و تمام مدارک 
د و یک نسخه به کلیه روز تغییر آدرس را اطالع دهی ست ظرف هفتشما می بای ٬تغییر کنداگر آدرس شما شد. 

 مراجعه کنید.  ۶.۰۲طرفین ارائه نمایید. به قانون 
رونوشتی از این سند می بایست به اقرارنامه پیوست شود.  ٬ای دارند پشتوانهسند  اگر حقایق موجود در اقرارنامه -۷

هریک از ضمیمه ها می  ٬اگر بیش از یک ضمیمه موجود استشناخته می شود. « ضمیمه»این سند سپس به عنوان 
ضمیمه همچنین باید «. ضمیمه الف»یا « ۱ضمیمه » -به عنوان مثال  ٬بایست با یک شماره یا حرف شناخته شوند

به ترتیب  ٬صفحه ها می بایست تا آخرین ضمیمه ٬دارای شماره صفحه باشد. اگر بیش از یک ضمیمه موجود است
به صورت جداگانه به عنوان ضمیمه  آن سند می بایست ٬کردن سند غیرعملی باشد شوند. اگر ضمیمه شماره گذاری

 مراجعه کنید.  ۱۵-۲۸شود: به قانون شماره  شناخته
می بایست حاوی اظهارنامه امضاء شده ای توسط شاهد باشد که ضمیمه را به عنوان سندی که در « ضمیمه»هر -۸

 شناسایی کند. جمله بندی اظهارنامه به شرح زیر می باشد: ٬شوداقرارنامه به آن اشاره می 
 

این مدرکی است که به عنوان )مشخصات ضمیمه را ذکر کنید( در اقرارنامه )اسم شاهد کتبی( در )محل را ذکر      
 اسم و شغلش را ذکر نماید(. ٬کنید( سوگند خورده/تایید نموده در حضور من )شاهد می بایست امضاء نموده

 
 اظهارنامه می بایست همزمان با اقرارنامه و توسط همان شاهد امضاء شود. 

 
ممکن است دادگاه مدارکی را که نمی توان به عنوان سند از آنها استفاده کرد بازگرداند؛ به عنوان مثال اگر  -۹

خصوصیات الزم را نداشته باشد.  ٬نظر جنجال برانگیز و یا حاوی نظرات شخصی باشد که برای اظهار ٬غیرملزوم
 مراجعه کنید.  ۱۵-۲۹به قانون شماره 

ترجمه اقرارنامه و سوگند/تایید را بخواند و یا آن را مترجم می بایست  ٬باشدگر شاهد به زبان انگلیسی مسلط نا-۱۰
را انجام داده است. ین کار کتبا به زبانی که قابل فهم باشد ترجمه کند و باید متنی را به عنوان گواهی امضاء کند که ا

 از گواهی امضای دیگری برای سوگند/تایید اقرارنامه و گواهی مترجم استفاده کنید.
شما می بایست نسخه اصلی و رونوشت اقرارنامه را برای هریک از طرفین در دفتر دادگاه  ٬پس از تکمیل شدن -۱۱

گرداند. شما می بایست یک نسخه  ها را به شما بازمیبه ثبت برسانید. دادگاه نسخه اصلی را نگه داشته و رونوشت
 برای طرف/طرفین دیگر فرستاده و برای سوابق خود نیز یک نسخه نگه دارید. 

 

 این دستورالعملها را قبل از فایل کردن پاک کنید. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دادگاه فدرال استرالیا                                        شماره پرونده: 
 ه ثبت: پرت                                                ادار

 اسمتان را اینجا بنویسید

 
                     

 احمد چن.....................                                                                                                       
 متقاضی )ها(                                                                                                       
 نام )های( مستعار برای متقاضی )ها(                                                                                                       

 فقط برای استفاده اداره ثبت                                                                                                       

اینجا محلی است که پرونده تان را ارائه می نمایید. 
نزدیکترین شهر به خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال 

 سیدنی یا ملبورن ٬داروین ٬پرت

 
 وزارت مهاجرت و حفاظت مرزها

 اولین پاسخ دهنده
 
 یا

 مرجع ارزیابی اداره مهاجرت
 دومین پاسخ دهنده

 
قانون مهاجرت -تقاضانامه  

قانون مهاجرت  ۴۷۶ی درخواست حکمی می نماید که مدعیان دلیل عدم اخذ جبران را در اعمال حوزه قضایی دادگاه تحت بخش متقاض
نشان می دهند. ٬مشخص شد ۲مهاجرت که در صفحه  در ارتباط تصمیم ۱۹۵۸مصوبه   

 اولین تاریخ دادگاه
 

                                   
 خالی بگذراید

 
تقاضانامه برای استماع در )محل دادگاه(  ............................. در لیست قرار گرفته است.این   

نماید(:                         در                          صبح/بعدازظهرتاریخ و زمان دادگاه )مامور دفتر ثبت مشخص   
ممکن حکم  ٬تمامی طرفین و نمایندگان قانونیشان می بایست در این استماع شرکت کنند. درصورت عدم شرکت شما

و حکم  تصمیم گرفته مسائل نهایی  درباره بازپرسی را انجام داده و غیابی برایتان صادر شود. ممکن است دادگاه
دستوراتی ارائه نماید.  ٬یا ممکن است برای جلسات آینده ٬موقت را صادر کند  

 
  

 خالی بگذارید

 
 برای )دفتردار(

 تاریخ: .../.../....
 

 به ثبت رسیده از طرف.........................................
....................................................کد وکیل................................................تهیه شده توسط    

 نام موسسه حقوقی..............................................................................................................
  .........................................................................خالی بگذارید(لیا )محل خدمت در استراآدرس 

 کدپستی.....................
 ایمیل........................



 تلفن...................فکس..........................قابل توجه......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مشخصات متقاضی

 آیا متقاضی یا هیچیک از متقاضیان این دعوای حقوقی در بازداشتگاه اداره مهاجرت می باشند؟
 بله              خیر

بله را انتخاب کنید  ٬اگر در بازداشتگاه هستید
نه را انتخاب کنید. ٬و اگر نیستید  

 
 

تصمیم اداره مهاجرت را عنوان کنید( ت)مربع را انتخاب کنید و جزئیاجزئیات تصمیم اداره مهاجرت   
 تصمیم گرفته شده توسط دادگاه

 
 نام دادگاه: ..................................................

 تاریخ تصمیم گیری: ..../.../..
 آیا ویزای حمایتی درخواست کرده اید؟

 بله                        خیر
 
 

                                                    

قرار دهید که  این مربع را انتخاب کنید و تاریخ تصمیم مرجع ارزیابی اداره مهاجرت رااین 
 روز/ماه/سال( )روزی بود که شما نامه را دریافت کردید.

 
 مرجع ارزیابی اداره مهاجرت

 تاریخ تصمیم ......../......./.................    
 

یم در آینده یا عملکردی از جانب وزیر یا مامور تحت قانون مهاجرت.تصم  
 

 ٬روز از تاریخ تصمیم اداره مهاجرت ارائه نشده باشند ۳۵تقاضای تمدید زمان )برای تقاضانامه های که پس از گذشت 
 تمدید مورد نیاز است(

 
تقاضا می نماید؟ ۱۹۵۸قانون مهاجرت مصوبه  ۷۷تمدید مدت زمان تقاضانامه تحت بخش  آیا متقاضی  

اگ    اگر زمان تقاضانامه شما بیش از ۳۵ روز باشد )از تاریخ تصمیم مرجع ارزیابی(٬ مربع بله را عالمت بزنید. 
 اگرکمتر از ۳۵ روز باشد٬ مربع نه را عالمت بزنید. 

 
 بله                 خیر

 
 اساس تقاضای تمدید زمان )مشخص نمایید چرا متقاضی ......

 من نمی توانستم.........................-۱
 من نمی دانستم-۲
۳-.......................... 
 

ن نیاز است دلیل لزوم تمدید زمان را بیان کنید. به عنوا ٬اگر مربع بله را عالمت زدید زیرا که به تمدید زمان نیاز داشتید
می توانید این مسائل را برای دادگاه  ٬مثال اگر مسائلی موجود بوده که شما از آن آگاهی نداشتید و یا نمی توانستید انجام دهید

 عنوان کنید. 

 
 

 
 
 
 
 



 
مقدماتی و یا مرحله ای که از طرف متقاضی/متقاضیان درخواست می شود )اگر حکم  ٬سایر تقاضاهای حکم موقتی

 این قسمت را پرکنید( ٬یا مرحله ای تقاضا کرده ایدمقدماتی  ٬موقتی
۱- 
 خالی بگذارید                                                    -۲
۳- 
 

حکمهای نهایی که توسط متقاضی/متقاضیان درخواست می شوند )مربعها را انتخاب کنید و حکمهای اضافه و یا 
 جایگزین را اضافه نمایید(

 بع را انتخاب کنید.( مر۲این دو )

 

 مرجع ارزیابی اداره مهاجرت و یا وزیر باطل شود. ٬دستوری که تصمیم دادگاه 

 که از آنها درخواست نماید  ٬مرجع ارزیابی اداره مهاجرت یا وزیر ٬حکم کتبی دادگاه عالی مخاطب به دادگاه
 در مورد تقاضای متقاضی براساس قانون تصمیم گیری نمایند. 

 براساس دالیل موجود در این  ٬ی مبنی براینکه پیشنهاد تجدیدنظر کننده مستقل ارزیابی پناهندگیاظهارنامه ا
 طبق قانون انجام نگرفته است  ٬تقاضانامه

  وزارتخانه اش را از تصمیم  و نماینده های  هیات ٬مامورین ٬یک حکم که وزیر را به تنهایی و یا کارمندان
 مینه موضوع دادخواهی متوقف می نماید.گیری در آینده  و یا عملکرد در ز

  ذکر نمایید.  ٬آخرین گره گشایی در نظر دارید  حکمهای دیگری که را که به عنوان 
۱- 
۲- 
۳- 
 

 مبنای تقاضا )برای پرکردن به دستورالعمل مراجعه کنید(
 ارزیابی ناعادالنه بود زیرا.............-۱
۲- 
۳- 
۴-    

 که مراحل دادرسی یا تصمیم مرجع ارزیابی اداره مهاجرت ناعادالنه بود.  اظهار نمایید چرا فکر می کنید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

می  ٬سایر مراحل دادرسی دادگاه ) این بخش درصورتی که متقاضی قبال از دادگاه تقاضای مرور حکم را نموده است

 مراجعه شود.(  ۱۹۵۸قانون مهاجرت مصوبه  D۴۸۶به بخش  -بایست پرشود(

 خالی بگذاریداند    فرد یا افرادی که قبال تقاضا نموده 
 دادگاه یا دادگاه هایی که از آنها تقاضا شده بود......................

 تاریخ شروع تقاضانامه/های قبلی...............................
 ها......................................نتیجه هریک از تقاضانامه 

 
 زبان تکلم

   بله را عالمت بزنید. ٬اگر از نظر زبان انگلیسی به کمک نیاز داریدآیا متقاضی نیاز به مترجم دارد؟    
  خیر                     بله

 
 ویتنامی ٬چینی ٬چه زبانی: به عنوان مثال دری ٬پاسختان بله می باشد اگر
 

  بگویید به چه زبانی صحبت می کنید. ٬از نظر زبان انگلیسی به کمک نیاز داریداگر 
 

                 

 خدمات تقاضا
برای هریک از  ٬روز از تاریخ تحویل آن به اداره مهاجرت و حفاظت مرزها ۷تقاضانامه می بایست ظرف مدت 

 مدعیان به آدرس زیر فرستاده شود
 شود. آدرس توسط دفتر ثبت نوشته می

 

 امضای متقاضی/ها یا وکیل
 اسم کامل خود را اینجا بنویسید.احمد چن                          

 امضاء شده توسط )اسم خود را بنویسید(
 امضاء کنید....................................................     

 
 متقاضی       یا وکیل متقاضی

 
 می کنید بنویسید )روز/ماه/سال(  تاریخ روزی که که فرم را امضاء      ۲۰۱۵.../...۵/۱۲تاریخ:..

 
 
 

 مراجعه کنید( ۱۹۵۸قانون مهاجرت سال  ۴۸۶۱وکیل ) به بخش  گواهی
گواهی می کنم که دالیل قابل  ٬دادخواهی از اداره مهاجرت را آغاز می کنم ٬وکیلی که با پرکردن این فرم٬)اسم( ٬من

 شانس موفقیت دارد.  ٬مهاجرت  بتوان پذیرفت که این دادخواهیقبولی موجود است که 
 

 خالی بگذارید
 

......................................... 
 امضای وکیلی که فرم تقاضا را پرمی کند

 تاریخ: ..../..../........
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 یادآوری مهم به مدعی/مدعیان:
خالی بگذاریدساکن )آدرس دفتر دفتر ثبت نوشته می شود(:    

.................................................................. 
 

پاسخی تهیه  ٬از ارسال تقاضانامه روز ۱۴می بایست ظرف  ٬دهدمی  سئوال قرار تقاضانامه را زیرمدعی ای که 
مراحل دادگاهی  ٬از جمله دالیل اعتراض در مورد صالحیت آن پاسخ می بایست دالیل مخالفت را با جزییات نماید. 

تاخیر و غیره را مشخص نماید. هرگونه سند و مدرکی می بایست مشروح بوده و یا به یک اقرارنامه پیوست  ٬قبلی
 شود. 

 
 

هزینه  د و ادعاییک آگهی حضور به دادگاه ارائه نمایمی بایست  ٬مدعی ای که قصد مخالفت با تقاضانامه را ندارد
  نماید. های مربوطه را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 نمونه
 دستورالعمل برای تکمیل

قانون مهاجرت -تقاضانامه  
 

)کشور فدرال( استفاده می  ۱۹۵۸مصوبه  ٬قانون مهاجرت ۴۷۶ رم برای شروع یک دادخواهی تحت بخشاین ف-۱
می باشد. ۴۷۷تحت بخش  ٬شود که شامل درخواست تمدید زمان  

تکمیل کنید. تمام مکاتبات مربوط به تقاضانامه  پانویس صفحه یک برای جزییات ابالغرا در شما می بایست آدرس -۲
اگر به همان آدرس  ٬مربوط به دادخواهیتمام مدارک تصور می شود به آدرس پستی نوشته شده فرستاده خواهد شد و 

شما می بایست ظرف هفت روز تغییر آدرس  ٬اگر آدرس شما تغییرکند رسیده اند.به دست شما  ٬ده باشندفرستاده ش
مراجعه کنید. ۶.۰۲خود را اطالع دهید و یک نسخه نیز به کلیه طرفین ارائه دهید. به قانون   

طبق بخشی از  ٬هریک از دالیل تقاضانامه می بایست یک اشتباه قضایی را مشخص نماید که تصمیم مورد بررسی-۳
محروم از بررسی شدن نمی باشند. جزئیات هر دلیل می بایست در دسترس قرار  ٬قانون مهاجرت ۴۷۲(۲ت )قسم

تصمیم گرفته  که تحت آن یشرایط ٬دالیل تصمیم ٬گرفته تا به دادگاه اجازه دهد که چگونگی ارتباط هر دلیل با تصمیم
اید.  سپری شده در ارتباط با هر تصمیم را درک نم شده است و یا مراحل  

 مستقل تقاضانامه ای که توسط فردی که به صورت برون مرزی وارد شده است می بایست شامل پیشنهادات فردی-۴
قانون  دلیل/دالیلی را که پیشنهاد مطابق بامورد تجدید نظر قرار می دهد و می بایست باشد که موارد پناهندگی را 

نیازی به درخواست تمدید  ٬زیرسئوال بردن تصمیمی در آیندهبرای به وضوح مشخص نمایند.  ٬انجام نگرفته بود
  .که هنوز گرفته نشده است ولی گزارش یا پیشنهادی را به دنبال دارد( یتصمیم ٬زمان نیست )به این معنا که

یک یا چند اقرارنامه که رونوشت تصمیم یا هرگونه استدالل و همچنین هرگونه  ٬به پیوست متقاضی می بایست -۵
اقرارنامه می بایست سند و  ٬د. اگر تمدید زمان درخواست شودارائه ده که برآن متکی شده است راو مدرکی سند 

عادالنه  ٬ن دهد که چرا متقاضی فکر می کند تمدید زمان توسط دادگاهکه علت تاخیر را توضیح دهد و نشا را مدرکی
. (قانون مهاجرت مراجعه کنید ۴۷۲(۲به بخش )است. )  

 ۱۲.۴۴تقاضانامه می تواند تحت قانون  ٬بخشش ادعا شده ارائه نماید در مورد یقابل بحث ادعایاضی نتواند اگر متق-۶
 بدون استماع رد شود. 

میان زمانی یا حکمهای دیگری در یک دعوای حقوقی  ٬مهای موقتیتمدید زمان یا دیگر حک برای ایتاناگر تقاض-۷
  تقاضایتان را به صورت پرونده ارائه نمایید.  می بایست ٬قبال آغاز شده انداست که 

یک تقاضانامه و مدارک ارائه شده همراه آن ممکن است زودتر  ٬در صورتی که دادگاه دستور دیگری صادر کند-۸
مراجعه کنید. تقاضانامه و سایر  ۱۹.۶ابالغ نشود؛ به قانون  ٬از هفت روز قبل از تاریخ مقرر برای استماع تقاضانامه

ممکن است با تحویل دادنشان به اداره مهاجرت و حفظ مرزها ابالغ شوند. مدارک  
صفحه/صفحات را بسته به  ٬اگر شما این فرم را دستی پرمی کنید و در هرقسمتی به جای بیشتری نیاز دارید-۹

 نیازتان پیوست نمایید. 
از طرفین موضوع در دفتر ثبت  می بایست نسخه اصلی و رونوشت آن را برای هریک ٬یل شدزمانی که فرم تکم-۱۰

به شما برخواهد گرداند. شما می بایست دادگاه نسخه اصلی را نگه داشته و رونوشتهای مهرزده را  ارائه نمایید. دادگاه
 یک نسخه به طرف/طرفین بفرستید و یک نسخه نیز برای سوابق خود نگه دارید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ادگاه فدرال استرالیاد  
 
 

فایل......................شماره   

 
 فقط برای استفاده دادگاه

 خالی بگذارید
 

 دادگاه
 محل

 تاریخ دادگاه
 زمان دادگاه

 
 دفتر ثبت: پرت 

ینجا مکانی است که تقاضانامه ارائه می شود. محل باید مطابق فرم تقاضانامه باشد.ا  
 

احمد چن         اسم کامل خود را بنویسید                                    
 متقاضی

 
 وزیر اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها

 مدعی
 

 مرجع ارزیابی اداره مهاجرت
 طرف مقابل

 
تکرار کنید  ٬*درصورت نیاز برای طرف بیشتر  

 اقرارنامه
 نام مدعی: احمد چن

 
بنویسید. )روز/ماه/سال(تاریخ روزی را که این فرم پرشد را                      ۰۵/۱۲/۲۰۱۵تاریخ سوگند/تایید:   

 
)نام کامل( احمد چن ٬من  

سوگند می خورم/تایید می کنم: ٬غرب استرالیا )شغل( ماهیگیر ٬نورهام ٬ساکن )آدرس( بازداشتگاه یونگا هیل  
                                     

نام کامل خود را بنویسید   
 آدرستان را بنویسید

ذکر کنیدشغلتان را قبل از بازداشت   
 

را دارم.  ۱۷/۱۱/۲۰۱۵تقاضای بازنگری قضایی تصمیم مرجع ارزیابی اداره مهاجرت مورخ  -۲  
                             

ذکر کنید. ٬تاریخی را که در آن تصمیم گرفته شده بود            
 

 ارائه شده از طرف....................
 توسط..............................کد وکیلتهیه شده 

 نام موسسه حقوقی..........................
 تاریخ ....در استرالیا  خالی بگذارید...............

 ......................ایالت.............................کدپستی.......................
 .............................................................DX...........................ایمیل........................

 تلفن...............................فکس.................................قابل توجه.....................................
 



 
 م مرجع ارزیابی اداره مهاجرت مورخرونوشتی از تصمی ٬پیوست و عالمت زده شده« ۳ضمیمه » -۳
  ذکر کنید. ٬را که در آن تصمیم گیری شده بودتاریخی می باشد.           ۱۷/۱۱/۲۰۱۵ 
دالیل تاخیر در ارائه تقاضانامه را اینجا  ٬روز از تاریخ تصمیم گیری گذشته باشد ۳۵*********** اگر بیش از -۴

 تقاضانامه(***************************بنویسید )همان دالیل نوشته شده در 
 

 سوگند خورده/تایید شده توسط مدعی
 در )محل(.........................                   امضای مدعی.............................

 زمان )تاریخ(...../....../.......
 

 در حضورمن:
................................................... 

 امضای شاهد
 نام کامل شاهد:...................................

 شاهد:........................................ حرفه
 

 دادرس ثانوری برای اقرارنامه کسانی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند
 مترجم(...................................طریق ترجمه )نام مترجم(.........ساکن )آدرس سوگند خورده/تایید شده از 

)شرح مترجم(..............................مترجم ابتدا سوگند یاد کرده است که او محتوای این اقرارنامه رابرای مدعی 
 و او حقیقت را برای مدعی )نام مدعی( .......ترجمه کرده است.ترجمه کرده است 

 
 در )مکان(...................

 در )تاریخ(...../..../.....                                          امضای مدعی:.....................
 

 در مقابل من:
............................................ 

 امضای شاهد
 

 نام کامل شاهد:.....................................................
 شاهد:...........................................................حرفه 

 
 

اینجانب )نام مترجم(.................................................گواهی می نمایم که زبان انگلیسی  و )زبان استفاده شده 
ا که مورد رسیدگی قرار می گیرد ترجمه من معنای واقعی اقرارنامه و سوگند ررا( .....................می فهم٬ و 

 کرده ام.
 
 

 امضای مترجم ) نام را بنویسید(............................تاریخ: ..../..../.......
 
 
 

               
 


