Independent Review (Hazaragi)

ارزیابی
دادستان کل(ثارنوالی عمومی) یک داور مستقل را برای انجام ارزیابی ها و مشاوره ای مستقل از سازمان امنیت استرالیا
که بررسی امنیتی نامطلوب را برای اداره امور مهاجرت و محافظت سرحدات ( ) )DIBPمرتبط به افرادی که شایستگی ویزه
)(ASIO
دایمی را دارند و به اساس قانون بین المللی تعهدات محافظت را دارا میباشند ولی در توقیف گاه بسر میبرند تعین و منصوب
نموده.
دردسترس میباشد www.ag.gov.au/asareview.شرایط برای ارزیابی از مرجع
BORDER

چی کس واجد شرایط ارزیابی میباشد؟
افرادیکه تحت ارزیابی امنیتی نامطلوب قرار گرفته اند واجد شرایط ارزیابی مجدد توسط داور مستقل میباشند اگر:
(الف) انها تحت قوانین مهاجرتی استرالیا توقیف شده اند و (ب) انها بر اساس قانون بین الملل ارزیابی گردیده و تعهدات
محافظت را دارا میباشند.
داور مستقل تعین گردیده تا ارزیابی دوباره را انجام دهد.

روند درخواست
اگر شما برای ارزیابی واجد شرایط هستند داور مستقل برای شما نامه نوشته وخواهد گفت که شما واجد شرایط برای ارزیابی
هستند و فورم درخواست را بشما خواهد داد.
اگر شما میخواهید که ارزیابی امنیتی نامطلوب شما دوباره ارزیابی گردد شما باید فورم درخواست را پر کرده و برای داور
مستقل بفرستند .فورم درخواست در مدت  06روز از تاریخ گرفتن نامه داور مستقل برای داور پوست گردد.
اگر فورم درخواست در مدت  06روز فرستاده شده باشد داور باید پرونده(کیس) شما را بررسی نماید .اگر شما فورم
درخواست تانرا بعد از  06روز میفرستند داور ممکن تصمیم بگیرد که ایا ارزیابی را انجام بدهید یا خیر .اگر درخواست شما
تاخیر گردد این مفید خواهد بود که برای داور توضیح بدهند که چرا قبل از مهلت  06روز ان را نفرستادیند.
زمانیکه شما درخواست تانرا میفرستند ضوررت نداریند که هیچ نوع ارسالی دیگر در حمایت درخواست تان را بدهند .بشما
بعدا توصیه خواهد گردید که چه وقت ارسالی دیگر داده شود و زمان کافی برای این بشما داده خواهد شد.

میتوانم وکیل یا شخص دیگری که مرا در قسمت درخواستم کمک کند داشته باشم؟
بلی .شما میتواند ترتیب وکیل یا شخص دیگری را بدهید که در قسمت درخواست برای ارزیابی کمک تان نماید و با رسیدن
زمان ان میتوانند ارسالی تحریری در حمایت درخواست تان بدهند.
داور مستقل کمک مالی برای درخواست دهندگان واجد شرایط فراهم نمی سازد.

بعد از ان چه اتفاق میفتد؟

داور دریافت درخواست شما را تایید می نماید .این ممکن نخواهد بودکه در ان وقت زمان تخمینی بشما داده شود که چه مدت
زمان را ارزیابی در بر میگرد .داور ممکن پرونده های زیادی را ارزیابی نماید و ممکن نتواند هر پرونده را که بزودترین
فرصت می گیرد ارزیابی نماید .این مربوط به تصمیم داور میباشد که به کدام ترتیب پرونده ها(کیس ها) را ارزیابی می نماید.
بسیار عوامل دیگری است که در گرفتن تصمیم مد نظر گرفته شود.
ASIOدر اسرع وقت بعد از اینکه شما در خواست ارزیابی کردیند ،داور به شما خالصه غیر محرمانه از دالیل تهیه شده
توسط در ارتباط بررسی امنیتی نامطلوب را خواهد داد .این خالصه شامل اطالعات که ممکن به امنیت ملی ضرر برساند نمی
باشد اگر رها گردد.

نظریات و ارساالت.
در هر زمان در جریان ارزیابی شما میتوانید ارساالت تحریری تانرا برای ارزیابی کننده در حمایت از درخواست تان بفرستند.
ترتیب داده شده و معلومات بیشتر برای  ASIOهمچنان شما میتواند نظر تانرا در باره خالصه غیر محرمانه که از طرف
داور اماده نمایند .شما میتوانید از طریق نوشتن نامه به داوری که تمام ارساالت اطالعات و نظریات شما را مد نظر میگیرد
بفرستیند .اگر وکیل (نماینده) شما میخواهد که شفاهی ارساالت را بگوید در اینصورت شما باید تقاضا نماید تا این کار صورت
گیرد .این مربوط به تصمیم داور است که آیا تقاضا را می پذیرد ویا خیر.

درهنگام تصمیم گیری و فیصله نمودن ارزیابی امنیتی مخالف با ان متکی بود دوباره بررسی خواهدASIOداور تمامی مطالب
که
نمود .این ممکن شامل تمام مطالب محرم و غیر محرم خواهد بود.
خواهد پرسیدASIO .داور همچنان سواالت را در ارتباط این مطالب از

داور عمدتا اسناد و مدارک را ارزیابی خواهد نمود و جلسه دادگاه یی تشکیل نخواهد داد با این همه داور هر تقاضا درخواست
کننده در قسمت ارساالت شفاهی را مد نظر خواهد گرفت .داور ممکن نیز از شما اطالعات اضافی طلب خواهد نمود و ممکن
تقاضای مطالب تحریری بیشتری را نماید.
زمانیکه داور تمام مطالب مربوط را مد نظر گرفت داور نظر اش را طرح خواهد نمود که ایا ارزیابی امنیتی نامطلوب نتیجه
مناسب بر اساس مطالب ارایه شده است .داور برای ریس عمومی امنیت در باره نظرش و سفارش های بعدی گزارش خواهد
داد.
ریس عمومی امنیت توصیه داور را مد نظر گرفته و به داور پاسخ خواهد داد .داور برای متقاضی از نتیجه ارزیابی و جواب
ریس عمومی امنیت نامه خواهد نوشت و خالصه محرمانه و غیر محرنامه و نظر و دالیل و سفارشات خود را تهیه خواهد
نمود.
کاپی سفارشات داور و پاسخ ریس عمومی امنیت برای دادستان کل (قاضی القضات) و وزیر امور مهاجرت و محافظت
سرحدات و ریس سازمان استخبارتی و امنیتی داده خواهد شد.

چه اتفاق می افتد اگر داور معتقد گردد که بررسی امنیتی نامطلوب نتیجه درست نبوده.

این مربوط میشود به ریس عمومی امنیت که پاسخ به نظریات و سفارشات داور بدهد و اقدام مناسب بگیرد.
شما از طرف داور اطالع حاصل خواهید نمود که ایا ریس عمومی امنیت موافق به نظریات و سفارشات داور است و یا انرا
قبول دارد
ارزیابی امنیتی دیگری را به اساس و نتیجه گیری و سفارش داور انجام دهدASIO.امکان دارد
توصیه نماید که شما دیگر مورد ارزیابی امنیتی نامطلوب نیستیند ( )DIBPبعدا مستحق بودن ویزه شما DIBPبعدا به
ASIOاگر
مد نظر میگیرد.

ارزیابی مکرر
داور همچنان نیاز دارد تا ارزیابی مکرر از افراد واجد شرایط که ارزیابی امنیتی نامطلوب بدست اورده اند انجام بدهد.
ارزیابی مکرر بشکل اتوماتیک اغاز میگردد و شما نیاز به درخواست ارزیابی مکرر ندارید .داور بشما اطالع خواهد داد که
چه وقت ارزیابی پرونده شما شروع میشود و شما را دعوت می نماید که اطالعات دیگری را اگر خواسته باشیند مد نظر گرفته
شود.

سواالت که متواتر پرسیده میشود.
چه مدت ارزیابی در بر میگرد؟
زمان تکمیل هر ارزیابی بستگی دارد به چندین عوامل بنابرین این ناممکن است که مهلت برای تکمیل ارزیابی تعین کردد
گرچه داور هر پرونده را به اسرع وقت ارزیابی می نماید.

آیا داور مستقل صالحیت و قدرت رهایی شخص را از بازداشتگاه را دارد
نه.

آیا داور مستقل قدرت صدور ویزه را دارد؟
نه.

چگونه میتوان با داور در تماس شد؟
از طریق نامه:
Independent Reviewer of Adverse Security Assessments
PO Box 3198
MANUKA ACT 2603
ویا از طریق ایمیل:
ir@independentreviewer.gov.au

