خدمات خاص و ر
فشده
تغییات در خدمات به دلیل کووید–۱۹
ر
فشده همچنان در زمان شیوع کووید ۱۹ -برای مراجعی قابل ر
خدمات خاص و ر
دسییس است.
ر
ر
تغیی کند.
بااینحال ،نحوه ارائه خدمات ممکن است براساس توصیه مقامات
بهداشت ر

بگیید تا به صورت مستقیم در مورد ترتیبات جدید صحبت نمایید.
لطفا با ارائه کننده خدمات تماس ر
در مورد کووید ۱۹ -و عالئم آن اطالعات کسب کنید.

طرح کیل
فشده ( )SISرا ارائه میدهد که برای ورودیهای ر
بشدوستانه ( )HSPخدمات خاص و ر
برنامه اسکان ر
بشدوستانه و سایر دارندگان ویزای
ر
واجد رشایط که نیازهای پیچیده ای دارند قابل دسییس است.
 SISمراجعی را به صورت کوتاه مدت تحت حمایت قرار یم دهد تا بتوانند به خدمات مناسب اصیل ر
دسییس پیدا کنند و مهارتهای الزم را
ر
بگیند .خدمات  SISتوسط ارائه کنندگان خدمات  HSPاز جانب وزارت کشور (وزارت)
برای مدیریت نیازهایشان به صورت مستقل یاد ر
فراهم یم شود.

مکانهای ارائه خدمات  HSPو جزئیات تماس آن ها در اینجا قابل ر
دسییس است.

واجد رشایط بودن

افرادی که ییک از ویزاهای زیر را داشته باشند ممکن است واجد رشایط  SISباشند:


ی
پناهندگ (زیر گروه  ۲۰۳ ،۲۰۱ ،۲۰۰و )۲۰۴



ویژه ر
بشدوستانه جهان (زیرگروه )۲۰۲



ر
حمایت (زیرگروه )۸۶۶



بشدوستانه (زیرگروه  ،)۴۴۹نگران ر
حمایت موقت (زیرگروه  ،)۷۸۵اقامت موقت ر
ر
بشدوستانه موقت (زیرگروه )۷۸۶و ویزای
پناهگاه امن ( Safe Haven Enterpriseزیرگروه .)۷۹۰

دارندگان چنی ویزاهان ممکن است تا پنج سال پس از ورودشان در ر
اسیالیا و یا پنج سال پس از دریافت ویزای واجد رشایط درون
ر
مرزیشان ،واجد رشایط دریافت  SISباشند.
چنی ویزاهان ممکن است ربیون از این چارچوب مشمول دریافت خدمات  SISباشند یا اینکه این واجد
تحت رشاییط خایص ،دارندگان ر
ر
ر
رشایط بودن به دارندگان زیرگروه های سایر ویزاها رنی تشی پیدا کند .شهروندان اسیالیا واجد شایط  SISنیستند.
تاثی موانع
افرادی که واجد رشایط  SISهستند یم بایست نشان دهند که توانان استفاده مستقل از خدمات مناسب را ندارند و تحت ر
پیچیده و متعدد از جمله موارد زیر هستند:


معلولیت



نیازهای پزشیک شدید ،جدی ،دراز مدت و /یا بدون ر
کنیل



مشکالت رویح



ن خانمان و اسکان ن ثبات
ی
ی
خشونت خانیک و خانوادگ



ر
بهزیست کودکان و جوانان
نگران های
ی
از هم پاشیدگ خانواده و یا رابطه



انزوای اجتمایع



مشقت مایل



ر
حقوق
مسائل




چه کیس میتواند فردی را به  SISارجاع دهد؟
هر سازمان یا شخیص یم تواند فردی را به  SISارجاع دهد .خود فرد هم یم تواند خود را به  SISارجاع دهد.
ی
چگونگ ارجاع افراد به SIS
برای ارجاع فردی به  ،SISفرم آنالین ارجاع  SISرا پرکنید
اگر از واجد رشایط بودن فردی برای  SISمطمی نیستید ،یا اگر برای کامل کردن این فرم به کمک نیاز دارید ،لطفا برای دریافت کمک با
وزارت کشور (وزارت) در طول ساعات اداری به وقت رشق ر
اسیالیا با خط استعالم  SISبا شماره ( ۱۳۰۰ ۸۵۵ ۶۶۹شماره رایگان در
ر
بگیید.
اسیالیا) تماس ر
اگر یط پرکردن فرم آنالین با مشکل مواجه شدید ،برای دریافت کمک ،درطول ساعات اداری از طریق تلفن به شویس راهنمای  HSPبا
شماره تلفن  ۱۸۰۰ ۰۲۰ ۲۸۳تماس گرفته و یا به این آدرس ایمیل بفرستید hspsystem.helpdesk@dss.gov.au
اگر قادر به پرکردن فرم ارجاع به صورت آنالین نیستید ،یم توانید نسخه کاغذی را پرکنید.

پس از ارائه فرم ارجاع چه یم شود
پس از اینکه وزارت فرم تکمیل شده شما را دریافت کرد ،وزارتخانه واجد رشایط بودن فرد/افراد را برریس یم کند و ارجاع دهنده را از نتیجه
مطلع یم سازد .اگر فرد/افراد واجد رشایط بود ،سپس وزارت خانه یک ارائه کننده خدمات  HSPرا برای تحویل  SISبه فرد/افراد واجد
گید.
رشایط کار یم ر
متغی خواهد بود ویل معموال تا مدت شش ماه یم باشد.
مدت زمان که فردی  SISدریافت یم کند براساس نیازهای شخص ر

