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عمليات سرحدات مستقل
ورقه معلوماتی :معلومات برای اشخاصيکه قبالً در آستراليا بسر می برند
عمليات سرحدات مستقل چه است؟
عمليات سرحدات مستقل يک عمليات امنيتی سرحدات آستراليا است که توسط قوای نظامی سرحدی اجرا می شود و ھدف آن مبارزه عليه قاچاق انسانھا
از طريق ابحار و حفاظت سرحدات آستراليا است.
آستراليا متعھد است که فعاليت ھای جنايتکارانه قاچاق انسانھا را خاتمه بخشد و از به مخاطره افتادن جانھای اشخاص بيچاره که سعی می کنند ذريعه
کشتی ھای ناامن خود را به آستراليا برسانند ،جلوگيری کند.
تقريبا سه سال از تاريخ ورود آخرين کشتی قاچاق انسانھا می گذرد .تمام کشتی ھای قاچاق انسانھا که بعد از اين تاريخ تالش کرده اند به آستراليا بيايند،
دستگير و به کشور محل آغاز مسافرت شان بازگشت داده شده اند.

پاليسی ھای حفاظت سرحدات آستراليا چه است؟
آستراليا تدابير شديد حفاظت سرحدات خويشرا جھت مبارزه و نابودی قاچاق انسانھا ،جلوگيری از ضايع شدن جانھای انسانھا در ابحار و حفاظت
سرحدات اش روی دست گرفته است.
ھرشخصيکه تالش کند بطور غيرقانونی ذريعه کشتی وارد آستراليا شود ،به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواھد شد ،مسکن گزين شدن در
آستراليا ھرگز يک گزينه نخواھد بود .اگر خانواده يا دوستان تان بدون ويزه سوار يک کشتی شوند ،ايشان ھرگز در آستراليا ماندگار نخواھند شد.

آيا اين قوانين شامل حال ھمه اشخاص می شود؟
بله .ھرشخصيکه تالش کند بطور غيرقانونی ذريعه کشتی به آستراليا سفر کند به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواھد شد .اين قوانين شامل
حال ھمه اشخاص می شود :خانواده ھا ،اطفال ،اطفال بدون سرپرست ،اشخاص تعليم يافته و ماھر – ھيچگونه استثنايی وجود ندارد.

به گفته ھای قاچاقبران انسانھا گوش نکنيد ،ايشان دروغ می گويند.....
ما ميدانيم که قاچاقبران انسانھا به دروغ گفتن ھايشان برای اشخاص بيچاره ايکه تالش دارند در آستراليا مسکن گزين شوند ،ادامه می دھند .قاچاقبران
انسانھا به جز از جنايتکارانی که زندگی خانواده شما را به خطر انداخته و پول ھای شانرا می گيرند ،چيز ديگری نيستند.
قاچاقبران انسانھا برای دوستان و خانواده شما می گويند که رفتن به آستراليا آسان است ،يا پاليسی ھای آستراليا نرم تر می شوند .به ايشان بگوئيد که به
دروغ ھای قاچاقبران انسانھا باور نکنند! شما بدون ويزه در آستراليا مستقر نخواھيد شد .دولت آستراليا موقف جدی خود را تغير نداده است و نخواھد داد.
به گفته ھای قاچاقبران انسانھا که برای دوستان و خانوداده شما می گويند اين قوانين شامل حال ايشان نمی شود يا بزودی تغير خواھند کرد ،گوش نکنند.
اين قوانين شامل حال ايشان می شوند ،ھيچگونه استثنايی وجود ندارد .برايشان اجازه ندھيد که سفر کنند!
ھرشخصيکه تالش کند بطور غيرقانونی ذريعه کشتی به آستراليا سفر کند در آستراليا مستقر نخواھد شد .برای خانواده و دوستان تان بگوئيد که قبل از به
ھدر دادن پول ھايشان دوباره فکر کنند.
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چطور عزيزانم می توانند در آستراليا مستقر شوند؟
اشخاصيکه می خواھند در آستراليا مسکن گزين شوند ،يا کسانيکه در آستراليا دوستان و خانواده دارند و در فکر مسکن گزين شدن در آستراليا ھستند،
بايد بخاطر داشته باشند که يک راه قانونی برای آمدن به آستراليا موجود است .اگر تالش کنيد که بطور غيرقانونی وارد آستراليا شويد ،ھرگز در اينجا
مسکن گزين نخواھيد شد.
 The Department of Immigration and Border Protectionدارای يک پروگرام استقرار مجدد خارج از کشور تحت چوکات پروگرام
بشردوستانه و پناھندگی دولت آستراليا می باشد .اين پروگرام شامل استقرار مجدد اشخاص نيازمند دريافت مساعدت ھای بشردوستانه آستراليا که فاقد
کدام راه حل دوامدار اند ،می باشد.
برای آنعده اشخاصيکه واجد شرايط پروگرام استقرار مجدد خارج از کشور نمی باشند ،و می خواھند که برای کار کردن به آستراليا بيايند ،ايشان بايد
برای يک ويزه کار درخواست دھند.
برای کسب معلومات بيشتر راجع به شيوه ھای مھاجرت قانونی به آستراليا ،لطفا ً به ويب سايت Department of Immigration and
 Border Protectionبه آدرس  http://www.border.gov.au/مراجعه کنيد.
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