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Red Cross - Migration Support Programs 

حمر  
أ

 برامج دعم الهجرة - الصليب ال
 

FDV Application Guide 

المنزلي العنف لبرنامج التقديم دليل  

1. Before applying, please ensure you are using Google Chrome and have read the information 

provided about what you will need to ask for support.  
 
 

كد يرجى  ،  التقديم  قبل  .١
 
نك من  التأ

 
ا  

الدعم لطلب إليه ستحتأج مأ حول المقدمة المعلومأت  وقراءة جوجل متصفح  تستخدم  . 
2.  

If you have previously completed any application for a Red 

Cross Emergency Relief Program, please click “Sign In” and 

use your previous log in details.  

 
If you have forgotten your password, please select “Forgot your 

password?” to reset it. 

 

. 
كملت  قد  كنت إذا .٢

 
ي ًقأمسب  ا

 
للصليب  التأبع الطوارئ  حأالت في اإلغأثة  لبرنأمج  طلب  ا  

حمر 
 
الدخول تسجيل تفأصيل  واستخدام  "الدخول تسجيل" فوق النقر  فألرجأء ، اال  

 .السأبقة
 

 إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فيرجى تحديد "هل نسيت كلمة المرور؟" إلعادة ضبطه. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
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If you are new to the portal, please click “Register” 

button, to register your email address and select a 

password to set up your log-in. 

إذا كنت مستخدًما جديًدا للبوابة ، فالرجاء النقر فوق الزر "تسجيل"  

لك تروني وتحديد كلمة مرور إلعداد تسجيل   لتسجيل عنوان بريدك اإل

 الدخول الخاص بك.
 

 

 

 

 

3. Complete the first page with your personal information such as name, phone number, email, 

date of birth, gender, preferred language and complete address.  

كمل .٣ ولى الصفحة ا 
 
الميالد وتأريخ اإللك تروني والبريد الهأتف ورقم االسم مثل الشخصية بمعلومأتك اال  

المفضلة واللغة والجنس  
الكأمل والعنوان . 

 

Please provide the best phone 

number to contact you on, should 

we need to call you to discuss 

your application.  

إذا   فضل رقم هاتف لالتصال بك ،  يرجى تقديم اأ

 طلبكاحتجنا لالتصال بك لمناقشة 
 

 

 

 

You must complete each of the fields with an asterisk (*) to continue.  

 ( للمتابعة. *يجب إكمال كل حقل بعالمة النجمة )
 

 

 

Then click NEXT. التالي انقر ثم  
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4. Fill in your bank details as 

shown on the account of the 

statement you are uploading. 

 

Ensure the name on your 

statement matches the name 

used in your application (see  

Step Three). 
 

Then click UPLOAD to add a 

copy of bank statement 

document from your device.  
 

 التفاصيل المصرفية الخاصة بك كما هو موضح في حساب البيان الذي تقوم بتحميله.٤.
أ

 امال

كد من تطابق السم الموجود في البيان الخاص بك مع السم المستخدم في طلبك )انظر الخطوة الثالثة(.
أ

 تا

 الحساب البنكي من جهازك. ثم انقر فوق تحميل إلضافة نسخة من مستند كشف 
 

 
You may upload an unedited screenshot of your bank account information - this MUST include your 

Name, BSB, and Account number 

ن يتضمن هذا -يمكنك تحميل لقطة شاشة غير معدلة لمعلومات حسابك المصرفي 
أ

 ورقم حسابك(  BSBاسمك و  )يجب ا
  

 

*If you are experiencing technical issues with uploading a document, you can send your files to  

 * إذا كنت تواجه مشكالت فنية في تحميل مستند ، فيمكنك إرسال ملفاتك إلى 
 

Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  
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5. Please provide evidence of your 

TEMPORARY visa status. 

 

Select ‘Visa Type’ by clicking the 

red question mark   

 

Scroll through the options or use 

the search bar to find and tick the 

relevant visa that applies to you.  

شيرة المؤقتة الخاصة بك.٥ .
أ

 يرجى تقديم دليل على حالة التا

شيرة" بالنقر فوق عالمة الستفهام الحمراء
أ

 حدد "نوع التا

شيرة ذات الصلة التي تنطبق 
أ

و استخدم شريط البحث للعثور على التا عليك قم بالتمرير عبر الخيارات اأ

 وتحديدها
 
If you are unsure or cannot confirm your current visa status/are undocumented, please select 

“uncertain”.  

شيرة الحالية / غير موثقة ، يرجى تحديد "غير مؤكد". 
أ

كيد حالة التا
أ

و ل يمكنك تا
أ

كد ا
أ

 إذا كنت غير متا
 

 

Then complete the ‘Travel Document 

Type’ by clicking on the drop-down 

menu arrow to the right, and select 

one of the options shown. 

حد الخيارات المعروضة.  كمل "نوع مستند السفر" بالنقر على سهم القائمة المنسدلة على اليمين ، وحدد اأ  ثم اأ
 

Input your document 

number as shown on your 

travel document. 

دخل رقم المستند الخاص بك كما هو  اأ

 موضح في وثيقة السفر الخاصة بك. 
 

Select ‘Nationality’ by clicking the red question mark  . 

 حدد "الجنسية" بالنقر فوق عالمة الستفهام الحمراء 
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Scroll through the options or use 

the search bar to find and tick the 

relevant visa that applies to you.  

و استخدم شريط  قم بالتمرير عبر الخيارات اأ

شيرة ذات الصلة التي 
أ

البحث للعثور على التا

 تنطبق عليك وتحديدها. 
 

 
To search on partial text, use the asterisk (*) wildcard character as shown here > 

 للبحث عن نص جزئي ، استخدم عالمة النجمة )*( حرف البدل كما هو موضح هنا< 
 

 

Click select. 

Then click UPLOAD to add your document.  

 انقر فوق تحديد. 

 . المستند الخاص بكثم انقر فوق تحميل إلضافة 
 

 
 

6. If you are already 

linked with an FDV 

agency who has 

referred you, and have 

a completed referral 

form, click UPLOAD to add the complete Red Cross referral form.  

قامت بإحالتك ، ولديك نموذج إحالة مك تمل ، انقر فوق   FDVإذا كنت مرتبًطا بالفعل بوكالة ٦

حمر الكامل. 
أ

 تحميل إلضافة نموذج إحالة الصليب ال
 
The referral form can be found by clicking on the link circled above. 

عاله.
أ

ل النقر على الرابط المحاط بدائرة ا  يمكن العثور على نموذج اإلحالة من خال
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7. Make sure the uploaded documents are listed at the bottom 

of the page.  

سفل الصفحة. ٧ كد من إدراج المستندات التي تم تحميلها في اأ
أ

 تا
 

 
To remove a document, click the red trash can next to the file name. 

 اسم الملف. إلزالة مستند ، انقر فوق سلة المهمالت الحمراء بجوار 
 

 

Then click NEXT.  

 . التاليثم انقر فوق 
 

 

8. Read through the terms and conditions numbered 1 to 7.  

حكام المرقمة من  ٨ 
أ

 .7إلى  1اقراأ الشروط وال
 

If you have any issues or queries with the terms and conditions, please contact us on 1800REDCROSS 

where a member of staff can assist you. 

You can find our Privacy Collection Notice, by clicking on the link (bold text) on number 5. 

حكام ، فيرجى التصال بنا على  
أ

و استفسارات تتعلق بالشروط وال
أ

ية مشكالت ا
أ

حد  1800REDCROSSإذا كانت لديك ا
أ

حيث يمكن ل

 موظفين مساعدتك. ال

ل النقر على الرابط )نص غامق( على الرقم   . 5يمكنك العثور على إشعار مجموعة الخصوصية الخاص بنا ، من خال
 

 

9. If you understand and 

accept the terms of the 

declaration, tick the box to 

accept. 

إذا فهمت شروط اإلعالن ووافقت ٩

 للموافقة.عليها ، فحدد المربع 
 

 

 Then click SUBMIT.  ثم انقر فوق إرسال 
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10. You have now completed your application.  

ن طلبك.١٠
آ

كملت ال  لقد اأ
 

 

You will receive an email confirmation to your registered email address.  

لك تروني المسجل.  لك تروني على عنوان بريدك اإل كيًدا عبر البريد اإل
أ

 ستتلقى تا
 

Do not reply to this automated email.   .لي
آ

لك تروني ال  ل ترد على هذا البريد اإل
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Your application will now be processed by a member of staff and notifications on the 

progress of your application will be sent to your registered email. 

ن التقدم المحرز في طلبك إلى  
أ

حد الموظفين وسيتم إرسال إخطارات بشا ن معالجة طلبك من قبل اأ
آ

سيتم ال

لك ترون   ي المسجل.بريدك اإل
 

Checking on the STATUS of your application 
بك الخاص الطلب حالة من التحقق  

 

You can do this by logging into the portal and clicking on your Dashboard button located on the top 

right of the screen (circled in red below). 

على يمين  لوحة التحكم يمكن القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى البوابة والنقر على زر  الموجود اأ

دناه(. حمر اأ
أ

 الشاشة )محاط بدائرة باللون ال
 

 

 

 

Draft Applications - if your application requires more information, it will show here. 

 ك يتطلب مزيًدا من المعلومات ، فسيظهر هنا.إذا كان طلب -مسودة التطبيقات 
 

 

Click on your Application ID (circled below).   انقر فوق معرف التطبيق الخاص بك

دناه(.   )محاط بدائرة اأ
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Read the instructions (circled below) - these will detail which documents 

are missing from your application.   

عالهاقراأ التعليمات )المحاطة بدائرة   ستوضح بالتفصيل المستندات المفقودة من طلبك. -( ا 
 

 

1. Click NEXT to open your application draft and update any missing information. 

ي معلومات مفقودة.انقر فوق   "التالي" لفتح مسودة التطبيق وتحديث اأ
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2. Click NEXT to upload any missing documents. 

ية مستندات مفقودة.  انقر فوق "التالي" لتحميل اأ
 

 

3. Click NEXT. Read and tick the declaration if you understand and agree. 

 كنت تفهم وتوافق. انقر فوق التالي. اقراأ اإلعالن وحدده إذا
 

 

4. Click SUBMIT to resubmit your application for processing.  

Notifications on the progress of your application will be sent to your registered email. 

 انقر فوق "إرسال" إلعادة تقديم طلبك للمعالجة.

ن التقدم المحرز في 
أ

لك تروني المسجل.سيتم إرسال إخطارات بشا  طلبك إلى بريدك اإل
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Submitted Applications – your application is being assessed by a member of staff and no action 

from you is required. 

ي إجراء من جانبك.  -الطلبات المقدمة  حد الموظفين ول يلزم اتخاذ اأ  يتم تقييم طلبك من قبل اأ
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