
إن Code of Behaviour )قواعد السلوك( الصادرة من الحكومة االسترالية مهمة 
بالنسبة لك إذا كانت عندك  Bridging Visa E )تأشيرة اإلقامة المؤقتة نوع  E( او 

انك سوف تحصل عليها.

Code of Behaviour هوتعهد بأنك سوف تتبع القوانين والقواعد االسترالية. 
 Code of  صحيفة الحقائق هذه تخبرك بحقوقك القانونية وواجباتك القانونية بموجب
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حين يجري إلغاء التأشيرة المؤقتة ربما تذهب الى مركز 
احتجاز المهاجرين.  

 Code of  هل يمكنني معرفة المزيد عن
Behaviour؟

لو لم تكن متأكدا مما يجب ان تعمله اطلب المساعدة من المسؤول عن 
حالتك.  إذا كانت لديك اسئلة حول Code of Behaviour إسأل 
المسؤول عن حالتك أين تستطيع الحصول على مزيد من المعلومات 

أو إتصل على الخدمات التالية.

هل يستطيع المحامي ان يساعدني؟
تستطيع الحصول على مساعدة مجانية لو:

• وقعت في ورطة، او اعتقدت انك في مأزق مع القانون
• أن تأشيرتك سوف تنتهي قريبا وكنت قد وقعت في ورطة 

بالماضي
• اعتقدت ان الوزارة ربما تلغي تأشيرتك
• استلمت “إشعار بالنية إللغاء التأشيرة”

يمكن للخدمات القانونية ان تقدم المشورة حول القانون الجنائي وغير 
ذلك من المشاكل القانونية وان تشرح أين يمكنك الحصول على 

المشورة بشأن قانون الهجرة.

ال تنتظر، من المهم جدا ان تحصل على المشورة القانونية بسرعة.

ما هو Code of Behaviour؟
Code of Behaviour هوتعهد بأنك سوف تتبع القوانين والقواعد 
 Bridging  االسترالية. إنها استمارة توقع عليها. لكي تحصل على

 Code of  أو لكي تجددها يجب عليك ان توقع على*Visa E
Behaviour . يكون شكل  Code of Behaviour كالتالي 

ماذا لو أنني ال اعرف الكثيرعن القوانين 
والقواعد االسترالية؟

هناك قوانين وقواعد كثيرة في استراليا. يجب على جميع الناس في 
استراليا ان يتبعوا هذه القوانين والقواعد. كل الناس عندهم حقوق 

بموجب القانون.

األمر متروك لك بأن تعرف ما هي القوانين التي يجب عليك اتباعها.  
قد ال يبدو ذلك عادال، ولكنه ليس عذرا أن تقول “لم أكن أعرف عن 

القانون”.  يمكنك الحصول مجاناً على المعلومات القانونية والمساعدة 
إذا كنت تحتاج إليها باالطالع على الخدمات المدرجة في نهاية 

صحيفة الحقائق هذه.

ماذا يحدث لو لم أتبع القوانين؟
هذا يعني انك خالفت  Code of Behaviour و يجوز ان تقوم  

Department of Immigration بالغاء تأشيرتك.
يجوز لهم ان يقوموا بذلك لو خالفت القوانين من النمط التالي:

• إذا قمت بقيادة السيارة بشكل خطير او إذا لم تتأكد ان السيارة آمنة 
للقيادة

• لو آذيت أحداً ما أو كنت عنيفاً تجاههم

يجوز ايضاً ان تلغي  Department of Immigration تأشيرتك 
لو أنك: 

• فعلت أشياء تجعل المجتمع يشعر بشيء من عدم األمان 
• ال تفعل ما تخبرك به الوزارة، مثال ذلك، الذهاب الى موعد 

مهم.

ماذا يحدث لو جرى إلغاء تأشيرتي؟
قبل إلغاء التأشيرة يجوز للوزارة ان توجه اليك إنذاراً أو ان تغير 

بعض شروط التأشيرة.

 Department of  إذا كنت ال تعرف ما هو نوع التأشيرة الموجودة لديك، راجع *
Immigration and Border Protection أو اطلب من المسؤول عن حالتك ان 

يساعدك في معرفة ذلك.

Code of Behaviour —  معلومات قانونية

ألجل الحصول مجاناً على معلومات ومشورة 

المترجمون التحريريون والمترجمون الشفهيون
اتصل على  Translating and Interpreting Service )TIS( بالرقم 

50 14 13 واطلب ان يتصل مترجم شفهي من أجلك على رقم الخدمات 
بالمعلومات  لكي يزودوك  تأشيرتك  القانونية عن  الخدمات  أخبر  القانونية. 

أمر مستعجل. أنه  أخبرهم  الصحيحة. 
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