 Code of Conductو Bridging Visas
دولت استرالیا

اگر شما ویزای موقت  Eدارید و یا درشرف گرفتن آن هستید ،قوانین رفتاری دولت
استرالیا برای شما مهم می باشد.
 Code of Behaviourتعهدی است که شما قوانین و مقررات استرالیا را رعایت
می نمایید .این صفحه اطالعات حقوقی و مسـؤلیتهای تقنینی شما را تحت Code of
 Behaviourبازگو می کند.

اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها ()Department of Immigration and Border Protection
درحال حاضر به نام وزارت امور داخله است (.)Department of Home Affairs

 — Code of Behaviourاطالعات حقوقی
 Code of Behaviourچیست؟
 Code of Behaviourتعهدی است که شما قوانین و مقررات
استرالیا را رعایت می کنید .این فرمی است که شما امضاء
می کنید .برای دریافت و یا تمدید  * Bridging Visa Eشما
بایستی  Code of Behaviourرا امضاء کنید .فرم Code of
 Behaviourبه این شکل می باشد.

*اگر از نوع ویزایتان اطالع ندارید ،آن را با Department of Immigration
 and Border Protectionچک کنید و یا از مسؤل پرونده تان کمک بگیرید.

اگر از قوانین و مقررات استرالیا اطالعی
نداشته باشم چه می شود؟
قوانین و مقررات زیادی در استرالیا وجود دارد .تمام مردم استرالیا
بایستی این قوانین و مقررات را رعایت کنند .همه ی افراد تحت قانون
دارای حق و حقوق هستند.
این به شما بستگی دارد که بدانید چه قوانینی را می بایست رعایت
کنید .ممکن است عادالنه به نظر نرسد ،ولی بهانه “من قانون را نمی
دانستم” مقبول نیست .شما می توانید از خدماتی که در پایان این صفحه
اطالعاتی آورده شده اند ،اطالعات حقوقی و کمک مجانی دریافت کنید.

زمانی که ویزای موقت باطل می شود ،شما احتماال به
بازداشتگاه اداره مهاجرت منتقل خواهید شد.

آیا می توانم درباره Code of
 Behaviourاطالعات بیشتری کسب کنم؟
اگر اطمینان ندارید که چه کار باید بکنید ،از مسؤل پرونده تان
تقاضای کمک کنید .اگر درمورد Code of Behaviour
پرسشی دارید ،از مسؤل پرونده تان بپرسید که از کجا می توانید
اطالعات بیشتری دریافت کنید ،و یا با خدمات زیر تماس بگیرید.

آیا وکیل می تواند به من کمک کند؟

شما می توانید به صورت مجانی کمک دریافت کنید اگر:
• در دردسر افتاه اید و یا خالف قانون عمل کرده اید
• ویزایتان به زودی به پایان می رسد و در گذشته دچار مشکل
بوده اید
• فکر می کنید که سازمان ویزایتان را باطل می کند
• شما اخطاری در مورد “قصد ابطال ویزا” دریافت کرده اید
خدمات قانونی در مورد حقوق جزایی و سایر مشکالت حقوقی
مشاوره ارائه می دهند و برای شما توضیح می دهند که از کجا
می توانید مشاوره در مورد قانون مهاجرت دریافت کنید.
منتظر نشوید ،مهم است که سریعا مشاوره حقوقی دریافت کنید.

اگر قوانین را رعایت نکنم چه اتفاقی می افتد؟
این به آن معناست که شما  Code of Behaviourرا نقض
کرده اید و  Department of Immigrationممکن است
ویزای شما را باطل کند.
آنها ممکن است این کار را انجام دهند اگر شما قوانینی مثل قوانین
ذیل را رعایت نکنید:
• اگر خطرناک رانندگی کنید و از ایمنی ماشینتان برای
رانندگی اطمینان نداشته باشید.
• اگر به کسی آسیب برسانید و نسبت به آنها خشونت نشان
دهید.
همچنین  Department of Immigrationممکن است ویزای
شما را باطل کند اگر:
• کارهایی انجام دهید که احساس ناامنی شدیدی در جامعه ایجاد
کنید.
• کاری را که سازمان از شما خواسته انجام ندهید ،به عنوان
مثال ،به یک قرار مالقات مهم نروید.

اگر ویزای من باطل شود ،چه خواهد شد؟
قبل از ابطال ویزا ،ممکن است سازمان به شما هشدار دهد و یا
شرایط ویزا را تغییر دهد.
May 2018
January
2016

برای اطالعات و مشاوره حقوقی رایگان با این
Victoria Legal Aid
1300 792 387
www.legalaid.vic.gov.au
Refugee and Immigration Legal Centre
(03) 9413 0100
www.rilc.org.au
Asylum Seeker Resource Centre (03) 9274 9827
www.asrc.org.au

ترجمان کتبی و شفاهی
با  )Translating and Interpreting Service )TISبه شماره تلفن
 131450تماس بگیرید و تقاضای ترجمان کنید تا برای شما ،با شماره
خدمات حقوقی تماس بگیرد .به خدمات حقوقی درباره ویزای خود توضیح
دهید تا به شما اطالعات صحیح دهند .به آنها بگویید که کارتان فوری است.

