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تعليمات هامة لمقدمي طلبات اللجوء
للحصول على  طلبك قدمتعندما  استلمتهاالتي  )Notice to Appear( "مذآرة حضور"تقدم لك هذه الوثيقة معلومات هامة عن 

 :، بما في ذلك المعلومات التاليةتعرفهاآما تتضمن هذه الوثيقة معلومات أخرى هامة يجب عليك أن . حماية الجئ
على نفقتك الخاصة، لكن يجب على المحامي أو المستشار الذي اخترته أن يحضر في الموعد المحدد  مستشارُيمثلك محام أو  أن َيحق لك .١

.لجلستك  
إلى قسم حماية الالجئين وتقديمها الجئ آحماية الجميع الوثائق التي قد تؤيد وتدعم طلبك للحصول على الحصول على نت مسؤول عن أ .٢

)Refugee Protection Division ( للمجلس الكندي للهجرة واللجوء التابع)Immigration and Refugee Board of 
Canada .( لبك دون أي تأخيرجميع الترتيبات الالزمة للحصول على جميع الوثائق والمستندات التي تدعم طاآلن فيجب عليك أن تتخذ. 

الجلسة مذآرة حضورمعلومات عن 
لقد استلمت "مذآرة حضور" التي تتضمن المعلومات الواردة في أحد النموذجین المدرجین أدناه وذلك استناداً إلى المكان الذي قدمت فیھ 

طلب اللجوء داخل آندا: إما في أحد منافذ الدخول إلى آندا أو في مكتب داخلي في آندا. علیك أن تحدد نوع مذآرة الحضور التي استلمتھا. ثم 
اقرأ الجزء الخاص بالتواریخ المھمة في الصفحة التالیة من النموذج الذي یطابق نوع مذكرة الحضور التي استلمتھا.   

:مكان تقديم طلب اللجوء

منافذ الدخول إلى آنداأحد 
 )ميناءمطار أو أو  حدود بري معبر(

مكتب داخلي 

ستستلم هذا النموذج من موظف وزارة الجنسية والهجرة عندما 
للحصول على وضع الجئ إلى قسم حماية يتم إحالة طلبك 

 . الالجئين التابع للمجلس الكندي للهجرة واللجوء

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notice to claimant: An English version of these important instructions is included 
Avis au demandeur d’asile : Une version française de ces instructions importantes pour le demandeur d’asile est incluse 
給避難申請人的通知： 內含繁體中文版的避難申請須知 

Értesítés az igénylő számára: Ezen fontos utasítás magyar változatát is tartalmazza 
난민신청자에 대한 통지 이 중요한 설명의 한국어판이 포함되어 있음
给避难申请人的通知 : 内含简体中文版的避难申请须知  

dwvHw krn vwly leI sUcnw iehnW ihdwieqW dw pMjwbI qrjmw Swiml hY 
К сведению заявителя: Русскоязычная версия данных важных инструкций прилагается 
Xususin ku socota Qofka Dalabka Sameynaya: Waxaa la socda qoraalkan oo Af Soomaali ku tarjuman 
Aviso al solicitante de asilo: Se incluye una versión en español de estas instrucciones importantes 

உரிைமேகாருபவருக்கான குறிப்பு: இந்த முக்கிய வழிமுைறகளின் தமிழ் பதிப்பும் இைணக்கப்பட்டுள்ளது 

ترجمہ شامل کيا گيا ہے وان اہم ہدايات کا ارد  :دعوے داروں کے لئے نوٹس
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تواريخ مهمة
معلومات تتعلق بجميع مذآرات حضور

 تحضر أوم وإذا ل. التي استلمتها مذآرة الحضورفي المذآور األول هو التاريخ   :الجئآحماية التاريخ الجلسة المخصصة لطلبك للحصول على  _١
. اإلرشاداتلإلطالع على ) Claimant’s Guide" (مقدم الطلبدليل "سيتعذر عليك حضور جلستك ألسباب صحية، الرجاء الرجوع إلى 

 مثًال، لكن ال ينبغي أن قد يكون هذا الشخص صديقًا لك أو أحد أقاربك . قضيتك وعرض يمكنك أن تصطحب معك شخصًا لمساعدتك على تقديم
محاميًا توآل يمكنك أيضا أن . جلستك أمام قسم حماية الالجئين فيمكافأة أخرى مقابل خدمات تمثيلك  ةرًا أو أتعابًا منك أو يطلبوا منك أييتقاضوا أج

 .أو مستشارًا لتمثيلك
 أو ) ساعدون القانونيونالمحامون والم(المحامين اإلقليمية  جمعياتمعترف به في إحدى الذي هو عضو أو المستشار  للمحاميفقط يحق  إال أنه

المجلس التنظيمي عضو معترف به في ، أو )Chambre des notaires du Québec( لمقاطعة آيبيكعضو معترف به في غرفة آتاب العدل 
ين أن يمثلك أثناء جلستك أمام قسم حماية الالجئ )Immigration Consultants of Canada Regulatory Council( لمستشاري الهجرة لكندا

 . فيجب عليك أن تتحمل تكاليف أتعابه بنفسك محاميًا أو مستشاراًًتوآل ت أن إذا قررو. مقابل خدماته أتعابًاوأن يفرض عليك 
  لدفع أتعاب المحامي أو المستشار، فيمكنك أنمال آاف وإذا لم يكن لديك  .، فعليك أن تفعل ذلك فورًالتمثيلكمحاميًا أو مستشارًا توآل إذا قررت أن 

وثائق الوستجد الئحة بمكاتب المساعدة القانونية داخل حزمة . تتصل بمكتب المساعدة القانونية في مقاطعتك لمعرفة نوع المساعدة المتاحة إن ُوجدت
. التي استلمتها )Claimant’s kit( الخاصة بمقدم طلب اللجوء

  قسم حماية الالجئين بتغيير ولن يقوم  .في التاريخ المحدد لجلستكص ذلك الشخوإذا طلبت من شخص أن يساعدك أثناء جلستك، فينبغي أن يحضر
أخبرتنا ثم محاميًا أو مستشارًا وآلت أوًال لمحامي أو المستشار الذي سيتعذر عليه الحضور في التاريخ المحدد إال إذا جلستك لمراعاة ظروف اتاريخ 
 .في غضون خمسة أيام من استالمك للتاريخ المحدد لجلستكبذلك 

 . التي استلمتها مذآرة الحضورفي الثاني هو التاريخ   :تاريخ جلستك الخاصة_ ٢
  الجلسة الخاصة هذه يجب عليك أن تذهب إلىلذا . للتركإذا لم تحضر جلسة حماية الالجئين المخصصة لك في التاريخ األول، فإنك ُتعرض طلبك.
 آالجئحماية الم حضورك لجلسة طلبك للحصول على في الجلسة الخاصة ينبغي لك أن ُتوضح أسباب غيابك وعد .
 أو متخلى عنه( في ُحكم المتروكئين تبريراتك، فإن طلبك سُيصبح قبل قسم حماية الالجوإذا لم َي( . 
  ضر الجلسة إذا لم تح مرة أخرى الحاجة إلى االتصال بكدون ) أو ُمتخلى عنه(أن ُيقرر أن طلبك قد أصبح متروآًا  الالجئينيجوز لقسم حماية

 . الخاصة المخصصة لك
  فال يحق لك أن تستمر في طلبك أو أن تقدم طلبًا آخر في المستقبل) أو متخلى عنه(وإذا قرر قسم حماية الالجئين أن طلبك قد أصبح متروآًا .

فمن المؤآد أن ) مطار أو ميناءأو ي، حدود بر معبرمثال ( الجئ عند وصولك إلى أحد منافذ الدخول إلى آنداآحماية الإذا طلبت الحصول على 
).Claimant’s kit( حزمة الوثائق الخاصة بمقدم طلب اللجوءموظف الهجرة قد أعطاك 

ووثائق أخرى يجب عليك أن تمألها قبل تاريخ الجلسة المذآور في ) Basis of Claim Form( أساس الطلب نموذجوتتضمن هذه المجموعة من الوثائق 
من الصفحة األولى، فيجب عليك أيضًا  اليمنىالُمبين في الجهة " منافذ الدخول إلى آندا"تشبه نموذج  التي استلمتها مذآرة الحضورذا آانت إو. مذآرة الحضور

واالنتهاء اتين الخطوتين هفينبغي القيام ب. إلى قسم حماية الالجئين أالُمعب أساس الطلب المتعلقين بإرسال نموذج أن تلتزم وتتقيد بالتاريخين المهمين اإلضافيين 
 .تاريخ الجلسة المخصصة لطلب اللجوء الذي قدمته قبلفي المهلتين الزمنيتين المذآورتين أدناه منهما 

الذي مألته،  أساس الطلب نموذج  لمعرفة آخر موعد الستالم  :)Basis of Claim Form( أساس الطلب  نموذجالتاريخ الذي ينبغي فيه أن يستلم قسم حماية الالجئين _ ٣
فإذا آان آخر موعد الستالم هذا النموذج هو يوم السبت أو األحد  .أساس الطلب نموذج  اعتبارًا من التاريخ الذي استلمت فيهيومًا من األيام التقويمية  ١٥يجب عليك أن تحسب 

. التالي الستالم هذا النموذج سيكون يوم العمل ، فإن اليوم األخيرمغلقةأو أحد أيام العطلة التي تكون فيها مكاتب قسم حماية الالجئين 
  دليل مقدم الطلبوستجد في . ائق والمستندات التي تدعم طلبكالوثعليك ان تتأآد من أن ُترسل جميع )Claimant’s Guide(  معلومات مفصلة عن الوثائق

 .أساس الطلب نموذجالتي يجب عليك أن ُترسلها مع   
 الترتيبات الالزمة للحصول على هذه الوثائق دون أي تأخيرالتخاذ اآلن تبادر ، فيجب عليك أن لوثائق والمستندات التي تدعم طلبكوإذا لم تكن في حوزتك بعد ا. 
  اسة طلبك أوجيل التابع لقسم حماية الالجئين وهو المكتب الذي يقوم بدربنفسك إلى مكتب التس أساس الطلب نموذجإما أن تذهب شخصيًا وتعطي : خياراتثالثة لديك 

ويمكن ايجاد العناوين وأرقام الفاآس في . )courier(عن طريق خدمة البريد السريع الخاص صفحة أو ُترسله  ٢٠النموذج بالفاآس إذا آان عدد وثائقك أقل من ُترسل 
 .دليل مقدم الطلب

إذا لم   :"المحدد الموعدفي  )Basis of Claim Form(  أساس الطلب نموذج  ستالماإذا لم يتم تاريخ الجلسة الخاصة "التاريخ المذآور في الجزء الذي يحمل عنوان _ ٤  
. ، فجب عليك أن تذهب لحضور الجلسة الخاصة)يومًا من تاريخ استالم النموذج ١٥(لذلك  المحددةفي المهلة الزمنية  أساس الطلب نموذجيستلم قسم حماية الالجئين 

  مذآرة الحضورحًا في التاريخ والمكان المذآورين في صبا ٩يجب أن تحضر الجلسة في الساعة. 
  في الجلسة الخاصة المخصصة لك، يجب عليك أن تشرح وتوضح أسباب عدم استالم قسم حماية الالجئين لنموذجك)Basis of Claim Form(  في الموعد

  .المحدد  
  مرة أخرى دون الحاجة إلى االتصال بك) أو متخلى عنه(ن طلبك أصبح متروآًا أأن ُيقرر قسم حماية الالجئين يجوز لوإذا لم تحضر جلستك الخاصة .
  فال يحق لك أن تستمر في طلبك أو أن تقدم طلبًا آخر في المستقبل)متخلى عنه(إذا قرر قسم حماية الالجئين أن طلبك أصبح متروآًا ، .
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أخرى مهمةمعلومات 

 )CBSA(الحدود الكندية وآالة خدمات أو إلى ) CIC(ا لم تعط عنوانك داخل آندا إلى وزارة الجنسية والهجرة الكندية إذ :معلومات االتصال بك
طلبك، فيجب عليك أن تعطي عنوانك إلى قسم حماية الالجئين وإلى وزارة الجنسية والهجرة الكندية أو إلى وآالة خدمات الحدود الكندية  قدمتعندما 

آما يجب عليك أن تخبر . جلستك لمذآرة حضور أيام بعد تاريخ استالمك ١٠وذلك في موعد ال يتجاوز ) إلى قسم حماية الالجئين أيهم أرسل طلبك(
وإذا لم تعط . وآالة خدمات الحدود الكندية فورًا وخطيًا إذا قمت بتغيير عنوانك أو رقم هاتفك وأوزارة الجنسية والهجرة الكندية وقسم حماية الالجئين 

ك علومات االتصال الخاصة بك إلى قسم حماية الالجئين في الموعد المحدد، فقد ال يستطيع قسم حماية الالجئين أن يتصل بك وقد يقرر أن طلبم
 ).  متخلى عنه(أصبح متروآًا 

 قررت االستعانة بمحام أو مستشار لمساعدتك أثناء جلستك في حالة ما إذا: المحامي أو المستشار
  وزارة الجنسية والهجرة الكندية أو واميًا أو مستشارًا أو قمت بتغييرهما، فعليك أن تخبر فورًا وخطيًا قسم حماية الالجئين محوآلت إذا

وان بريدهم سمهم وعنوانهم ورقم هاتفهم ورقم الفاآس وعنبا) قسم حماية الالجئين إلىأيهم أرسل طلبك (وآالة خدمات الحدود الكندية 
وإذا آان الشخص الذي ُيمثلك عضوًا في إحدى جمعيات المحامين اإلقليمية أو في غرفة آتاب العدل لمقاطعة . االلكتروني، إن ُوجد

. رقم عضويتهمآيبيك أو في المجلس التنظيمي لمستشاري الهجرة لكندا، فيجب عليك أيضًا أن تذآر اسم الهيئة التي ينتمون إليها وآذلك 
 فمن مسؤوليتك أن تتأآد من أن محاميك أو مستشارك الجديد قد استلم جميع الوثائق والمستندات ، وإذا قمت بتغيير الشخص الذي ُيمثلك

التي تدعم طلبك، بما في ذلك الوثائق التي قد أعطيتها أنت أو أعطاها قسم حماية الالجئين أو طرف ثالث إلى الشخص السابق الذي آان 
. يمثلك

.جلستك، فعليك أن ُتقدم طلبًا خطيًا بذلك فورًا وقتأن ُتغير تاريخ وإذا أردت : جلستك وقتطلب تغيير تاريخ و
  دليل مقدم الطلبللمزيد من المعلومات عن آيفية تقديم الطلب، الرجاء االطالع على )Claimant’s Guide(  من  ٥٤و ٥٠والقاعدتين

. قواعد قسم حماية الالجئين
 لجلستك، ما لم يكن طلبك يتعلق بأسباب صحية قبل التاريخ المحدد  عمل قل ثالثة أيامينبغي أن يستلم قسم حماية الالجئين طلبك على األ

  . أو  آان األمر يتعلق بحالة طارئة
  دليل مقدم الطلب ُيبين لك . طلبك شهادة طبيةإذا أردت تغيير تاريخ جلستك ألسباب صحية، فعليك أن ُترفق مع )Claimant’s Guide( 

. الشهادة الطبية تكون مدرجة فييجب أن المعلومات التي 
 إذا قدمت نسخة من الشهادة الطبية مع طلبك، فيجب عليك أن تعطي الشهادة األصلية إلى قسم حماية الالجئين في أقرب وقت ممكن. 
 حماية الالجئين فعلى سبيل المثال، قد يوافق قسم . لن يقبل قسم حماية الالجئين تغيير تاريخ ووقت جلستك إال في حالة ظروف استثنائية

تعرضت لحالة طارئة أو حدث لك شيء خارج أو أنك فعًال  على أنك فعال في موقف صعب وتستحق الحصول على بعض التسهيالت
. عن إرادتك وقمت بكل ما في وسعك لالستمرار في طلبك

 تحضر جلستك في التاريخ تذهب و فعليك أن. إن قسم حماية الالجئين هو الهيئة الوحيدة القادرة على تغيير تاريخ ووقت جلستك
 . ما لم ُيخبرك قسم حماية الالجئين بغير ذلك مذآرة الحضوروالوقت المذآورين في 

  متخلى عنه(إذا لم تحضر جلستك، فيجوز لقسم حماية الالجئين أن يقرر أن طلبك أصبح متروآًا .(

 .قدم فورًا طلبًا خطيًا بذلكإذا أردت أن تغير مكان جلستك، فينبغي أن ُت: طلب تغيير مكان جلستك
  دليل مقدم الطلبللمزيد من المعلومات عن آيفية تقديم الطلب، الرجاء االطالع على )Claimant’s Guide( ٥٣و ٥٠ رقم والقاعدتين 

. قواعد قسم حماية الالجئينمن 
  جلستكلقبل التاريخ المحدد  يومًا ٢٠ينبغي أن يستلم قسم حماية الالجئين طلبك على األقل. 
  وأن تكون  الحضور ةمذآرإذا قدمت طلبًا لتغيير مكان جلستك ولم تحصل على أي جواب، فعليك أن تذهب إلى المكان المذآور في

 .مستعدًا للجلسة
  تستدعي ذلك، مع األخذ في االعتبار العوامل لن يقوم قسم حماية الالجئين بتغيير مكان جلستك إال إذا آانت هناك مبررات معقولة

   . )Claimant’s Guide( دليل مقدم الطلبالتي يمكن إيجادها في  ٥٣مذآورة في قاعدة رقم ال

إما (التي استلمتها هي مكتوبة بإحدى اللغتين الرسميتين لكندا  )Notice to Appear( حضورالمذآرة يجب أن تعلم أن : لغة الجلسة
 .التي اخترتها لجلستك) االنجليزية أو الفرنسية

 خطيًا بذلك ، فيجب عليك أن تخبر قسم حماية الالجئينن تكون جلستك باللغة الرسمية األخرىإذا أردت أ .  
  موعد جلستكقبل  أيام ١٠على األقل  خطابكينبغي أن يستلم قسم حماية الالجئين. 
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ك أن اخترتها عندما تم إحالة ملفك إلى قسم حماية الالجئين، سبق لإذا أردت أن تغير لغة أو لهجة الترجمة الشفوية التي : لغة الترجمة الشفوية
 . خطيًا بذلك ، فعليك أن تخبر قسم حماية الالجئين)Basis of Claim Form( نموذج أساس الطلبمؤخرا في اخترتها أو 
 عليك أن تذآر اللغة واللهجة الجديدة التي يجب ترجمتها . 
  موعد جلستكقبل  أيام ١٠على األقل  خطابكينبغي أن يستلم قسم حماية الالجئين. 

، وهو َعهد منك بقول )solemn affirmation(يك أداء اإلقرار الرسمي عند ُمستهل جلستك، يجب عل: أداء القسم أو اإلقرار الرسمي
لكتب المقدسة، فعليك أن وإذا آنت ُتفضل أداء القسم أو اليمين على آتاب من ا. الحقيقة واإلجابة على األسئلة المطروحة عليك بكل صراحة

 .ُتحضر معك ذلك الكتاب المقدس إلى الجلسة

مدينة مونتريال بمقاطعة آيبيك؛  مكان آخر غيرإذا آانت جلستك ستنعقد في أي : )Itinerant locations( الرئيسيةالفرعية غير ماآن األ
أو مدینة تورنتو بمقاطعة أونتاریو؛ أو مدینة آالغري بمقاطعة ألبیرتا؛ أو مدینة فانكوفر بمقاطعة كولومبیا البریطانیة، فستالحظ أن 

مذآرة الحضور التي استلمتھا ال تذآر أي عنوان آامل یُخبرك بمكان انعقاد جلستك. فبدًال من ذلك، ستجد النص التالي مكتوباً في مذآرة 
الحضور. 

Immigration and Refugee Board 
You are required to phone 1-866-XXX-XXXX 

within 5 days of receiving this notice 
to confirm the address of your hearing. 

[City], [Province] 

Commission de l’immigration  
et du statut de réfugié 

Vous devez composer le 1-866-XXX-XXXX 
Pour l’adresse exacte de votre audience  

dans les 5 jours d’avoir reçu cet avis. 
[Ville], [Province] 

یطلب منك  هذا النص أن تتصل برقم الھاتف المذآور في مذآرة الحضور للحصول على العنوان المضبوط الذي یجب أن تذهب إلیھ لحضور 
جلستك المخصصة لطلب الحصول على وضع الجئ وآذلك لحضور الجلسات الخاصة المبینة أعاله. وإذا أردت أن تكتب رسالة إلى مكتب 

الالجئین الذي یدرس طلبك للحصول على وضع الجئ، فعلیك أن تتصل بالعنوان المذآور في أسفل مذآرة الحضور.  

الُمرفق أو االتصال بمكتب التسجيل التابع لقسم حماية الالجئين  )Claimant’s Guide( مقدم الطلبدليل ، الرجاء االطالع على للمزيد من المعلومات
وفي حالة وجود اختالف وتعارض بين النسخ . وماتلالمعالحصول على ُتعطى النسخ المكتوبة باللغات األجنبية فقط لغرض . ي ُارسل إليه طلبكالذ

  .اللتان ُيعَتد بهما هماالمكتوبة باللغات األجنبية والنسخ المكتوبة باللغتين الرسميتين لكندا، فإن النسخة اإلنجليزية والنسخة الفرنسية 

مكاتب التسجيل التابعة لقسم حماية الالجئين

المنطقة الغربيةالمنطقة الوسطىالمنطقة الشرقية

Montréal 
Guy-Favreau Complex 

200 René-Lévesque Blvd. 
West 

East Tower, Room 102 
Montreal, Quebec H2Z 1X4 
Telephone: 514-283-7733 

Fax: 514-283-0164 

Toronto 
74 Victoria Street, Suite 400 
Toronto, Ontario  M5C 3C7 
Telephone: 416-954-1000 

Fax: 416-954-1165 

Vancouver 
33 West Georgia Street,  

Suite 1600 
Vancouver, BC  V6B 6C9 

Telephone: 604-666-5946 or  
1-866-787-7472 

Fax: 604-666-3043 

Calgary 
225 Manning Rd. NE, 2nd Floor 

Calgary, Alberta  T2E 2P5 
Telephone: 403-292-6620 

Fax: 403-292-6131 


