FARSI

مراحل درخواست پناهندگی در کانادا
طبق قوانین مهاجرت کانادا ،یک شخص بیرون رانده شده ازکشور یا به علت نیاز به حمایت می تواند به عنوان پناهنده درکانادا اقدام کند..

فرد بيرون رانده شده از وطن

فرد نيازمند به حمايت
افراد نیازمند به حمایت آنهایی هستند که در صورت برگشتن به کشورخود

افراد بیرون رانده شده ازکشورافرادی هستند که خارج ازوطن هستند و به

مورد شکنجه ،ظلم یا برخورد وتنبیه قرارخواهند گرفت و زندگیشان به خطر

خاطرترس ازشکنجه یا بازداشت به دلیل داشتن نژاد،مذهب  ،عقایدسیاسی،

می افتد.

ملیت یاهمکاری با گروه اجتماعی خاص نمی توانندبه کشور خود برگردند.

كشورهاي مشخص شده
فرد متقاضی بایداز یکی کشورهای اعالم شده که به اختصار DCOنشان داده می شود باشد که زمان بندی برای کشورهای ذکر شده متفاوت است .برای دیدن
کشورهای ذکرشده یا  DCOبه آدرس زیر مراجعه نمایید:
WWW.CIC.GC.CA/ENGLISH/REFUGEES/REFORM-SAFE.ASP
و یا چنانچه دراین موردنیازبه کمک داشتید با صلیب سرخ تماس بگیرید.

ارگان هاي دولتي مهم
ارگانهای دولتی مهم :سه نهاد دولتی زیردرمراحل ثبت درخواست با شما هستند .لطفا هرگونه تغییر درآدرس یا شماره تلفن خودرا سریعا به این نهادها به صورت
جداگانه اعالم نمایید.
اداره مهاجرت ،پناهندگی و
شهروندی کاناداIRCC -
بررسی موجه بودن درخواست پناهندگی
شما درحالی که درکاناداهستید
صدوراجازه کاروبیمه فدرال IFH
IRCC
1148 Hornby Street
Vancouver, BC V6Z 2C3
Phone: 1-888-242-2100
Website: www.cic.gc.ca
Fax: 604-666-3043
Website: www.irb-cisr.gc.ca

اداره مهاجرت بخش حمایت
ازپناهندگیIRB-RPD -

اداره خدمات مرزی کانادا CBSA -
بررسی تقاضای شمادرمرزورودی و اتخاذ تصمیم
ترتیب خروج شماازکانادا درصورت مردودی تقاضا
تعلیق تصمیم گیری درصورت محرزنشدن هویت یا عدم
تطبیق با قوانین اداره مهاجرت کانادا
CBSA
Library Square, 7th Floor
300 West Georgia Street
Vancouver BC V6B 6C9
Phone: 1-800-461-9999
Website: www.cbsa.asfc.gc.ca
Fax: 604-666-3043
Website: www.irb-cisr.gc.ca

بررسی درخواست پناهندگی شمادرفرم BOL
جمع آوری مدارک وشواهدی که به شماارايه
داده شده است
تصمیم گیری برای قبول یا رد درخواست
پناهندگی
IRB-RPD
Library Square, 16th Floor
300 West Georgia Street
Vancouver BC V6B 6C9
Phone: 604-666-5946 or 1-866787-7472
Fax: 604-666-3043
Website: www.irb-cisr.gc.ca

صلیب سرخ آماده جواب گویی به سواالت شماست:

RED CROSS 604-787-8858 or 1-866-771-8858

FARSI

مراحل درخواست پناهندگی در کانادا
ازمراجع قانونی برای پرکردن فرمهای پناهندگی کمک بگیرید و درصورت نیاز باصلیب سرخ تماس بگیرید.

دو زمان بندی متفاوت برای درخواست پناهندگی درکاناداوجود دارد ،مشخص کنید شما در کدام گروه هستید:

ارايه درخواست پناهندگی به  - IRCCاداره
مهاجرت پناهندگی و شهروندی درکانادا

ارايه درخواست پناهندگی در مرز کانادا

اولین روز

اولین روز

به اداره  -IRCCاداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی مراجعه نمایید یا فرم های
پناهندگی را ازاین آدرس بگیرید و پر کنید:

تکمیل مصاحبه و موجه بودن درخواست در مرز ورودی
در صورت موجه بودن ،موارد زیر را دریافت می کنید:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply-how.asp

اولین فرم درخواست BOC-که حداکثرتا  51روزباید تکمیل و به بورد مهاجرت
و پناهندگی داده شود.

به اداره  -IRCCاداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی مراجعه نمایید و فرم های
تکمیل شده را ارایه دهید.

اگر جزو کشورهای  – DCOکشورهای مشخص شده ،هستید تاریخ بررسی و
جلسه شنیدن درخواست پناهندگی که تا  51روزآینده است و اگر کشورهایی غیر
از کشورهای تعیین شده باشید ،تاریخی تا  06روز آینده به شما داده می شود.

در جلسه بررسی صالحیت شرکت کنید .در صورت قبولی درخواست شما ،به
شما تاریخ بررسی پرونده ابالغ می شود که تا  06روز آینده برای کشورهای
مشخص DCO -و حداکثر  06روز برای کشورهای غیر  DCOخواهد بود.

روز 51

توجه داشته باشید قبل از ساعت  56صبح آنجا باشید و اگر نمی توانید انگلیسی
یا فرانسوی صحبت کنید حتما با مترجم بروید .فرم ها بررسی می شوند
وتاریخی برای جلسه مصاحبه به شما ابالغ می شود.

فرم درخواست را به بورد مهاجرت و پناهندگی ارایه دهید.

 56روز قبل از جلسه تصمیم گیری
شواهد و مدارک موجود بر ادعای خود را به بورد مهاجرت و پناهندگی ارایه دهید.
کشورهای  – DCOکشورهای مشخص شده روز 06و کشورهایی غیر از
کشورهای تعیین شده روز 06

کشورهای  – DCOکشورهای مشخص شده روز 51و کشورهایی غیر از
کشورهای تعیین شده روز 06

بررسی تقاضا و شنیدن درخواست در بورد مهاجرت و پناهندگی

بررسی تقاضا و شنیدن درخواست در بورد مهاجرت و پناهندگی

رد درخواست

قبولي درخواست

رد تقاضا -5:کمک قانونی درخواست کنید -2.ظرف  51روز ازطریق بررسی
پناهندگان –  RADپیگیری کنید -0.برای  PRRAاقدام کنید -5.درخواست کمک
های انسانی کنید.

قبولی تقاضا :اگر تا  51روز پس از جلسه فراخوانده نشدید ،می توانید به اداره
مهاجرت و پناهندگی IRCC -برای اقامت دایم اقدام نمایید .اگر  DFNهستید باید
 1سال برای درخواست اقامت دایم صبر کنید.

صلیب سرخ آماده جواب گویی به سواالت شماست:

RED CROSS 604-787-8858 or 1-866-771-8858

