
 

 عزيزي الموكل

  

 استراليا الذي سيسمح لنا الى  بيانات طلب اللجوء اإلنساني شكرا لك الستكمالك

 تحديد أهليتك للهجرة إلى أستراليا كالجئ

 في استراليا متخصص في مسائل قانون الهجرة االسترالية اسمي يوسف حداد وأنا وكيل هجرة مسجل

 مقرها في ملبورن استراليانحن مؤسسة استشارية قانونية قطاع خاص 

 . ونحن متخصصون فقط في قانون الهجرة االسترالي.

  

 اإلنساني باللجوء  حول الفيزا العالمية الخاصة

الخاصة هي مخصصة لكم اذا كنتم خارج استراليا وتعيشون خارج الوطن   التأشيرة العالمية االنسانية

بلدك وتقترح هذه التأشيرة من قبل شخص او  وتتعرضون لتمييز او انتهاك جسيم لحقوق االنسان في

 منظمة في استراليا . وهذه تأشيرة اقامة دائمة

 يمكنك الحصول على هذه التأشيرة إذا كنت

 لحقوق االنسان في بلدك تعيش خارج بلدك و تتعرض لتمييز كبير والذي يبلغ انتهاكا جسيما-1

 تراليا.اقتراح هذه التأشيرة من قبل شخص أو منظمة في أس ويتم

اذا كنت تعيش داخل وطنك وتخضع لمالحقة في وطنك وليس لديك القدرة على مغادرة وطنك لتلجئ  -2

 الى مكان آخر

 هذه الفيزا تعتبر اقامة دائمة في استراليا

 ويقترح هذه الفيزا شخص او منزمة في استراليا

  

 لكفيل يجب ان يكون:ان طلبك للفيزا االنسانية يجب ان يكون مدعوما من قبل كفيل وهذا ا

 مواطن استرالي-1

 شخص مقيم في استراليا ولديه اقامة دائمة-2

 منظمة في استراليا.-3

  

  

 إذا لم يكن لديك أي أصدقاء أو أقارب في استراليا لدعم طلب التأشيرة فان مؤسستنا

  

 من منظمة أسترالية  الكفالة  سوف نقدم لكم

  

 الخاصة اإلنسانية تأشيرة بلد في

 لالضطهاد وتتعرض فيها تعيش كنت إذا لك هي البلد داخل الخاصة اإلنسانية التأشيرة

 آخر. مكان في ملجأ عن للبحث البلد ذلك مغادرة على قادرة تكن لم والتي بلدك، في

 دائمة إقامة تأشيرة هي البلد داخل الخاصة اإلنسانية التأشيرة

  

 كنت إذا التأشيرة هذه على الحصول على قادرة تكون قد

 بلدك في تعيش •

 بلدك في لالضطهاد تتتعرض •

 آخر مكان في ملجأ عن للبحث البلد ذلك مغادرة من تتمكن لم •

  

 



 

 

 

 . كيفية العمل

 قد سجلت استمارة تقييم لالجئين في مكتبنا. ومع ذلك، من أجل المضي قدما انت

  

الخارج من أجل مواطني الشرق  سوف تحتاج إلى االتصال بالدكتور رفعت مصطفى وهو ممثلنا في

 األوسط.

عندما تصبح  الينا  ملفك ، ويوفر لك مزيدا من التفاصيل بشأن إيداع سيرتب لك ملفك والدكتور رفعت

منظمة أسترالية اذا لم يكن   انساني إلى أستراليا، بما في ذلك كفالة لجوء تأشيرة دخول من اجل موكال لنا

  لديك كفيل قريب او صديق

  

بالقانون ستعمل على مراجعة الملف ومن ثم ايداعه لدى وزارة الهجرة   ساتنا المتخصصةومؤس

 االسترالية

 ونحن ممثلون لك رسميون حيث ستتلقى كافة المراسالت المتعلقة لملفك

  

 صفحة الفيسبوك لدينا للحصول على أحدث األخبار على  متابعة أيضا  في غضون ذلك، يرجى

  

  

 ور رفعت مصطفى:الدكت  مع االتصال

 عن طريق البريد اإللكتروني.

  lawhelp90@hotmail.com البريد اإللكتروني:

  

 نرجو منك أن نتحلى بالصبر عند االتصال بالدكتور رفعت ألننا بدأنا نتلقى حاليا عددا كبيرا

  

 بالبريد اإللكتروني الخاص بك في أقرب وقت ممكنمن طلبات اللجوء. وسوف نقوم بالرد 

 ومن اجل متابعة طلبك والعمل عليه قم بالعمل التالي :

 

 االيميل الى وارسلها الهاتف ورقم العنوان االسم و  واكتب بالعربي اسطر بخمس وضعك اشرح

                 lawhelp90@hotmail.com  

 

  تابع معنا اخبار الهجرة واللجوء عبرصفحتنا 

الى  الهجرة والالجئين 

   https://www.facebook.com/ImmigrationLawMatters : استراليا

  

  

 نتمنى لك التوفيق
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