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د اسټراليا د سرحدونو عمليات
معلوماتي پاڼه
د اسټراليا د سرحدونو عمليات څه دي؟
د اسټراليا د حکومت له خوا څخه جوړ شوي د سرحدونو عمليات چې مشري يې پوځ کوي ،د سرحدونو د امنيت ھغه عمليات دي چې موخه يې د سمندري
انساني قاچاق کوونکو سره مبارزه او د اسټراليا د سرحدونو ساتنه ده.
اسټراليا دې ته ژمنه ده چې د انساني قاچاق کوونکو جنايي فعاليتونو ته د پای ټکی کېږدي او د ھغو زيانمنونکو خلکو مخنيوی وکړي چې د خپل ژوند په
خطر کې اچولو سره کوښښ کوي په نا خوندي کښتيو کې ځانونه اسټراليا ته راورسوي.
اوس نږدې درې کاله کېږي چې د انساني قاچاق کوونکو وروستۍ کښتۍ اسټراليا ته رارسېدلې وه .د خلکو د قاچاق کولو ټولې ھغه کښتۍ چې اسټراليا
ته يې د رارسېدلو نيت کړی وو ،نيول شوي او بېرته ھغو ھېوادونو ته استول شوي چې حرکت يې ترٻنه راکړی وو.

د اسټراليا د سرحدونو د ساتنې پالېسۍ څه دي؟
اسټراليا د سرحدونو د ساتنې لپاره سخت ګامونه پورته کړي ،چې سمندري انساني قاچاق کوونکي کمزوري او مبارزه ورسره وکړي ،په سمندر کې د
ژوندانۀ د له السه ورکولو څخه مخنيوی او د اسټراليا پولې وساتي.

دا قانون پر ټولو پلی کېږي؟
ھو ،ھر ھغه څوک چې په ناقانونه توګه په کښتۍ کې اسټراليا ته د سفر نيت وکړي ،بېرته به ھغۀ ھٻواد ته وګرځول شي چې حرکت يې ترٻنه راکړی
وو .قانون په ټولو پلی کٻږي :کورنۍ ،ماشومان ،بې کسه ماشومان ،زده کړې لرونکي او ماھر کسان -استثنا په کې نشته.

په انساني قاچاق کوونکو باندې باور مه کوئ ،ھغوی درواغ وايي...
مونږ پوھېږو چې انساني قاچاق کوونکي ھغو نا امېده کسانوته چې غواړي اسټراليا ته راشي ،خپلو درواغو ته دوام ورکوي .د خلکو قاچاق کوونکي د
ھغو مجرمانو څخه پرته بل څه ندي چې ستاسو پېسې اخلي او ستاسو ژوند په خطر کې اچوي.
د انسانانو قاچاق کوونکي به تاسو ته ووايي چې اسټراليا ته تلل ډٻر اسانه دي ،يا دا چې اوس پالېسي نرمه شوې ده .په دوی باور مکوئ! د قانوني وٻزې
د لرلو څخه پرته په اسټراليا کې ژوند کولی نشئ .د اسټراليا حکومت خپل پياوړی دريځ نه بدل کړی او نه به يې ھم بدل کړي.
د انساني قاچاق کوونکو په دې خبرو باور مه کوئ چې واٻي ،قانون په تا پلی کېدای نشي يا وايي چې قانون به ژر بدل شي .قانون په تاسو پلی کېږي،
په دې کې استثنا نشته.
ھر ھغه څوک چې کوښښ وکړي په ناقانونه توګه په کښتۍ کې اسټراليا ته راشي ،په اسټراليا کې به استوګن نشي .خپلې پېسې مه ضايع کوئ .د انساني
قاچاق کوونکو په درواغو باور مه کوئ.
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زۀ څرنګه کولی شم چې اسټراليا ته الړ شم ؟
ھغه کسان چې په پام کې لري په اسټراليا کې بيا استوګن شي ،بايد په ياد ولري چې اسټراليا ته د راتګ لپاره قانوني الرې ھم شته .که تاسو وغواړئ چې
په ناقانونه توګه اسټراليا ته راشئ ،په اسټراليا کې به ھېڅ وخت ژوند ونکړئ.
د اسټراليا د حکومت د مھاجرينو او بشري پروګرام د يوې .The Department of Immigration and Border Protection
برخې په توګه د اسټراليا څخه بھر د بيا استوګنې لپاره يو پروګرام لري .په دې پروګرام کې د ھغو کسانو بيا استوګن کېدل شامل دي چې د اسټراليا
بشري مرستو ته اړتيا لري او د ځان لپاره د حل کومه بله دوامداره الره نلري.
د ھغو کسانو لپاره چې د اسټراليا څخه بھر د بيا استوګن کېدو د پروګرام لپاره وړ ندي او اسټراليا ته د کار کولو د راتګ لپاره انتظار باسي ،ھغوی بايد د
کار د ويزې لپاره غوښتنليک ورکړي.
د قانوني مھاجرت د الرو چارو په ھکله د ال زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره لطفﭑ د Department of Immigration and Border
 Protectionوګورئ  http://www.border.gov.au/وٻبپاڼه

January 2017_offshorefactsheet
 | 2د اسټراليا د سرحدونو عمليات

