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 تعلیمات ھامة
 

 فیما یتعلق بقرار رد طلبك )RPDحمایة الالجئین ( شعبةمع  كیفیة التجاوبحول 
 
 

 الخاص بكاالستئناف تقدیم واستكمال 
 

) الذي ینص خطیاً على أسباب RPD( شعبة حمایة الالجئین من تاریخ استالمك لقرار یوماً  15في موعد أقصاه یجب علیك 
 رد طلبك

 التعلیمات الھامة. مع ھذهة مرفق ستئنافباالشعار اإلاستمارة تجد . االستئنافب اً إشعار أن تقدم• 
 ).RADاستئناف الالجئین ( لسجل شعبة الخاص بك االستئنافبشعاراإلثالث نسخ من  أن تقدم• 
الجئین استئناف ال شعبةل ستئنافباال اً إشعار أن تقدم االستئناف أوبشعار اإلکل شخص یستأنف معك في  اسمكتب تأن • 
)RAD( قرار الرد.شخص یستأنف  عن كل 
 

) الذي ینص خطیاً على أسباب RPD( شعبة حمایة الالجئین لقرارمن تاریخ استالمك  یوماً  30في موعد أقصاه یجب علیك 
 رد طلبك

 سجل المستأنف. أن تستكمل• 
 )RADاستئناف الالجئین ( شعبةإلی  ك كمستأنفنسختین من سجل أن تقدم• 
في دلیل  ویمكن إیجاد تلك المعلومات والمستنداتسجل المستأنف  تكون فيیجب أن والمستندات التي  المعلومات أن تؤمن• 

 المستأنف، وھو 
cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx-http://www.irb   

 
فإنھ من سجل المستأنف،  ملفك في ، بعد انقضاء المھلة المحددة إلیداعاالستئنافب إشعاراً : إذا قدمت یرجی مالحظة ما یلي

 .االستئناف المتعلق بكبشعار اإلرفض الممكن 
 

 :داع الملفإلیطلبات تمدید الوقت المطلوب 
 

 االستئناف وسجل المستأنفبشعار اإلتمدید الوقت لتقدیم كل من 
 شعبةإلى  اً طلب یجب علیك أن تقدمفي الوقت المحدد،  وسجل المستأنف المتعلقان بك االشعار باالستئنافا لم تتمكن من تقدیم إذ

تمدید الوقت ل كطلب فيتتبع علیك أن . علیك أن تبرر تأخرك، لتمدید الوقت. في ھذا الطلب ) RADاستئناف الالجئین (
االشعار ثالث نسخ من  تقدیمیجب و. )RADاستئناف الالجئین ( شعبة أنظمةمن  37و  6 البندینالتعلیمات الموجودة في 

إقرار أو  إفادة خطیة مشفوعة بیمین تقدیم إلى تحتاج أیضاً والخاص بك مع طلبك. لمستأنف ونسختین من سجل ا باالستئناف
 طلبك.دعماً ل رسمي

 
 تمدید الوقت لتقدیم سجل المستأنف

أن في الوقت المحدد، علیك  المستأنفبك في الوقت المحدد ولكن لم تتمكن من تقدیم سجل  اً خاصاف باالستئن إشعاراً إذا قدمت 
 كطلب في تتبع. یجب أن تبرر تأخرك، یجب أن لطلبلتمدید الوقت. في ھذا ا )RADاستئناف الالجئین ( شعبةإلى  اً طلب تقدم

نسختین أن ترفق یجب كما . )RADاستئناف الالجئین ( شعبة ةأنظممن  37و  6 بندینال المعلومات الموجودة في تمدید الوقتل
 طلبك.ل دعماً إفادة خطیة مشفوعة بیمین أو إقرار رسمي إلى  تحتاج أیضاً والخاص بك مع طلبك.  المستأنفمن سجل 

 
 
 
 

 مكان تقدیم مستندات االستئناف
مکتب  التي یوجد فیھاوجود في نفس المنطقة الم )RADاستئناف الالجئین ( سجالت شعبة مكتبیجب أن تقدم مستنداتك إلی 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
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  تم إبالغك بإشعار قرار الرد عن طریقھا. التيشعبة حمایة الالجئین  تسجال
 

 المحامي
 أو یتقاضى دفعات . إذا كان محامیك یتقاضى رسوماً االستئناف المتعلقة بك عملیة في قد یستقر رأیك على طلب مساعدة محامي

في )، أو نییقانونن یمساعدو نمیمحا( نقابة قانونیة على مستوى المقاطعة فيمنتسباً  یكون عضواً أن  علیھ یجبفأخرى،  مالیة
یتقاضى محامیك یكن شؤون الھجرة. إذا لم لالستشاریین في  الكندي التنظیمي المجلسفي و في كیبیك، أ العدلب ابكتَّ ال غرفة
إلی الوزیر  اوتقدیمھ ى"آخر اتبدون رسم أو أي اعتبار"إشعار التمثیل بـ سمی تمارة التي تُ یجب علیك إکمال االسف، اً رسوم

الھجرة  ھیئةلكتروني لعلى الموقع اال ةمتاح ھذه االستمارةوتجد  في أقرب وقت ممکن. )RADشعبة استئناف الالجئین (و
 (انظر أدناه).) IRB(واللجوء 

 
 .ھي مسؤولیتكف نھائیةالمواعید ال یحترممن أن محامیك تأكد ،  ٍمحامب استعنتإذا 

 
 اللغة

أي وثیقة وفي كندا (اإلنجلیزیة أو الفرنسیة). التي تختارھا باللغة الرسمیة  االشعار باالستئنافاستمارة یمكنك الحصول على 
 المترجم بأن الترجمة دقیقة. مذیل بتوقیعوإقرار نجلیزیة أو فرنسیة مع ترجمة امرفقة  یجب أن تكون بلغة أخرىتُقدم 

 
المزید من المعلومات حول یمكن إیجاد ) IRB(لھیئة الھجرة واللجوء الموجود علی الموقع اإللکتروني  دلیل المستأنف وفي

شعبة لدى جلسة استماع شفھیة  إذا كان األمر یتطلباالختیار بین اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة وعن طلب مترجم شفوي 
أخرى، بما  ؤسساتمعلوماتك الشخصیة مع متقاسم  من الممكنو  .الخاصة بك عملیة االستئناففي ) RADاستئناف الالجئین (

االستخبارات األمنیة الكندیة  ووزارة الھجرة والالجئین والمواطنة الكندیة ودائرة ،في ذلك وكالة خدمات الحدود الكندیة
 قانون الھجرة وحمایة الالجئین.ووكاالت إنفاذ القانون، بغرض إدارة وإنفاذ 

 
 

 
 
 

(انظر معلومات االتصال أدناه) ) IRBلھیئة الھجرة واللجوء ( مكتب إلى أقرب الذھابرجى * إذا لم یكن لدیك طابعة، یُ 
 .عدة المستأنفللحصول على نسخة ورقیة من 

 
 
 )RADشعبة استئناف الالجئین (معلومات االتصال الخاصة بسجالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مونتریال) یةالمنطقة الشرق
 

 المنطقة الوسطى (تورونتو)
 

 المنطقة الغربیة (فانكوفر)
 

ى المستأنف، باإلضافة إلیمكن االطالع على مزید من المعلومات والحصول على النسخة اإللكترونیة * من عدة 
 وصالت الكترونیة لالستمارات على: 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx. 
 

 وزارة العدل الكندیة ل االلكتروني موقعالى ) علRADأنظمة ( شعبة استئناف الالجئین أنظمةویمكن االطالع على 
laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-257/index.html. 

 
  

 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
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 الھجرة والالجئین  ھیئة
 )RAD( شعبة استئناف الالجئین تسجال

 فافریو -غايمجمع 
 لیفیسك-شارع رینیھ 200

 102 مكتب، البرج الغربي الشرقي
 H2Z 1X4مونتریال، كیبیك 

 أو514-283-7733الھاتف: 
 8719-626-866-1 

 514-496-6629فاكس: 
 

لھجرة والالجئینا ھیئة  
 )RAD( شعبة استئناف الالجئین تسجال 

 400 الجناحشارع فیكتوریا،  74
 M5C 3C7تورونتو، أونتاریو 

 416-954-1000الھاتف: 
 1-866-790-0581أو 

 416-954-1511فاكس: 
 

 الھجرة والالجئین ھیئة
 )RAD( شعبة استئناف الالجئین تسجال 

 1600 الجناح، ع ویست جورجیاشار 300
 V6B 6C9 البریطانیة فانكوفر، كولومبیا

 604-666-5946ھاتف: 
 1-866-787-7472أو   

 604-666-9870فاكس: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


