
 
 

Tôi có thể làm được gì trong khi chờ đợi ông Tổng trưởng  
cho phép tôi được nộp đơn xin tầm trú 

 
Có phải bạn là người tầm trú đến Úc bằng tàu thuyền và chưa nạp đơn xin tầm trú? 

 
Nếu bạn trả lời đúng, dưới đây là 6 việc bạn có thể làm ngay bây giờ trong khi chờ đợi ông Tổng trưởng cho 
phép bạn được nạp đơn xin.  
 

1. Bảo đảm bạn giữ cho các chi tiết liên lạc của mình luôn cập nhật (địa chỉ và số điện 
thoại)  

 Gọi số 1300 728 662  

 Hay điền Mẫu 929 có tại trang mạng: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/929.pdf   

o  Ghi chú: Bộ không xác nhận họ đã nhận được đơn của bạn  
 

2. Nộp đơn xin Tự do Tìm biết Thông tin và yêu cầu được cấp một bản sao để lưu hồ 
sơ  

 Điền Mẫu 424A, có tại trang mạng: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/424a.pdf   
o  Đây là việc làm miễn phí  

o  Bạn phải có bằng chứng Căn cước đính kèm theo mẫu đơn (có thể là Thẻ Di Trú của bạn)  

o  Hỏi xin bản sao toàn bộ hồ sơ di trú của bạn gồm:  

 các công văn và thư từ giao dịch nội bộ  

 băng thu âm và biên bản ghi lại các cuộc phỏng vấn  

 bất kỳ hồ sơ của một quyết định nào liên quan đến việc sàng lọc vào hay ra  
o  Bạn có thể gửi mẫu đơn qua đường bưu điện hay email (foi.vic@immi.gov.au)  

o  Thường phải mất một tháng bạn mới nhận được các hồ sơ của mình  
 

3. Sửa soạn bản thảo mẫu đơn xin Chiếu khán Bảo vệ  
 Hoàn tất bản thảo Mẫu 866 xin Chiếu khán Bảo vệ có tại trang mạng: 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/866.pdf   
o  Điều quan trọng là trả lời từng câu hỏi. Nếu bạn không biết câu trả lời thì viết là ‘ Tôi không biết’ 

o  Điều quan trọng là đừng suy đoán bất kỳ thông tin nào  

o  Chúng tôi đề nghị bạn nên tìm các cố vấn về Di Trú trước khi nạp đơn   
 

4. Sửa soạn bản thảo ‘Lời khai’  
 ‘Lời khai’ là bản viết tay câu truyện của bạn và những lý do tại sao bạn không thể quay trở về nhà 

được. 

 RACS có tờ thông tin hữu ích tại trang mạng: http://www.racs.org.au/factsheets/   

 Chúng tôi đề nghị bạn nên tìm các cố vấn về di trú trước khi nạp lời khai của mình  

 

5. Thu thập bất kỳ tài liệu nào có thể hổ trợ cho câu truyện của bạn  
 Thu thập các tài liệu hổ trợ cho câu truyện của bạn kể cả giấy tờ căn cước nếu có thể được  

 Những thứ này có thể gồm:  

o Thư từ   o  Các báo cáo y khoa hay tư vấn  

o  Hình ảnh   o  Các bản tin về những sự kiện liên quan đến câu truyện của bạn  
o Thẻ hội viên  

 Tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác cần phải được dịch ra tiếng Anh 

 Hai cơ quan dịch thuật là VITS: http://www.vits.com.au/  và All Graduates Interpreting and Translating: 
http://www.allgraduates.com.au/   

 Chúng tôi đề nghị bạn nên tìm các cố vấn về di trú trước khi nạp các tài liệu hổ trợ  

 

6. Nghĩ đến chuyện tìm luật sư để giúp đỡ bạn  
 Thông thường sẽ không có trợ giúp luật pháp do chính phủ tài trợ 

 Trợ giúp luật pháp do chính phủ tài trợ chỉ dành cho trẻ em không có thân nhân đi cùng  
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