معلومات برای ضامنین
نقش یک ضامن چیست؟
به صفت یک ضامن ،شما پول را به ضمانت تسلیم میکنید و/یا گرو میگذارید تا اطمینان حاصل شود که شخص
توقیف شده تمام شرایط امر رهایی را مراعات کند .شما همچنان میتوانید برای شخص توقیف شده سرپناه نیز
فراهم کنید .عضو که این قضیه را مطالعه میکند فیصله خواهد کرد که اگر پشینهاد شما ،همراه با تمام شرایط
دیگر ،به نسبت توقیف یک جایگزین مناسب است یا خیر .اگر آن شخص تمام شرایط رهایی را مراعات نکند،
ادارۀ خدمات سرحدی کانادا (یعنی  Canada Border Services Agencyکه مخفف آن  CBSAاست)
میتواند پول تسلیم شده و/یا گرو گذاشته شدۀ شما را واپس نکند .اگر شما آگاه هستید که آن شخص با امر رهایی
مطابقت نمیکند ،شما باید ادارۀ  CBSAرا فوراً بخاطر براورده ساختن مسئولیت های تان به صفت ضامن مطلع
سازید.
عبارت از یک ضامن مناسب چیست؟
از ضامنین توقع میرود تا در یک مجلس معاینۀ توقیف شهادت دهند تا عضو بتواند مناسب بودن شما را ارزیابی
کند .بعضی از شرایط برای آن شامل ذیل اما بدون محدودیت به این فهرست میباشد:
 تبعه کانادایی باشد یا اقامت دایمی کانادا را داشته باشید (اگر ضمانت اجرایی را به شکل گرو میگذارید)
 حد اقل  81ساله باشید
 حاضر باشید و اکنون مسکونی کانادا باشید (اگر ضمانت اجرایی را به شکل گرو میگذارید)
 شخص توقیف شده را بشناسید
 به رضائیت خود حاضر شده باشید
 آمادا باشید تا پول تان را گرو بگذارید
 آمادۀ نظارت کردن شخص توقیف شده باشید
چی مقدار پول ضرورت است؟
کدام مقدار مشخص پول وجود ندارد؛ مقدار پول را که شما به ضمانت میگذارید مربوط به شما میشود .مقدار
نهایی توسط عضو در مجلس سامعه تعین میشود .دو نوع ضمانت وجود دارد :تسلیم دهی نقده و تعهد یا گرانتی.
عبارت از تسلیم دهی نقده چیست؟
معموالً این نوع ضمانت نقده نامیده میشود .در محاکمه از شما پرسان میشود که این پول از کدام درک حاصل
شده است .این پول نمیتواند ملکیت شخص توقیف شده باشد .تا زمانیکه این پول ها تسلیم نشود شخص توقیف شده
رها نمی شود .شیوه های تسلیم دهی توسط  CBSAاداره میشود.
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عبارت از ضمانت تعهدی یا گرانتی چیست؟
این معموالً به نام ضمانت اجرایی نامیده میشود .اگر آن شخص شرایط امر رهایی خود را مراعات نکند شما
مکلف هستید تا آن پول را بپردازید که گرو مانده اید .ادارۀ  CBSAظرفیت شما را برای براورده ساختن تعهد
تان ارزیابی میکند .طور مثال ،پول را که شما به گرو میگذارید متکی بر ثبوت مستند شدۀ میشود که شما برای
نشان دادن دارایی کنونی تان فراهم میکنید ،مانند ثبوت ملکیت خانه ،یا عاید ساالنه .اگر شما عاید یا دارایی
ندارید ،شما ممکن واجد شرایط ارائه نمودن ضمانت اجرایی نباشید.
چی وقت مسئولیت های من به صفت ضامن خاتمه می یابد؟
هر قضیه مختلف است؛ مدت زمان قطعی وجود ندارد .به صفت ضامن ،شما مسئولیت نظارت از آن شخص را
تا آن زمان به عهده دارید که مسایل امیگریشن وی تمام شود .مسایل امیگریشن یک شخص میتواند صرف چند
هفته را در بر بگیرد ،اما همچنان میتواند سال ها را دربر بگیرد تا تکمیل شود .در آخر ،شما صرف آن زمان
پول تان را واپس گرفته میتوانید که اگر شخص را که شما تحت نظارت دارید تمام شرایط رهایی اش را مراعات
کرده باشد .اگر آن شخص از کدام شرط امر رهایی تخلف بعمل آورد ،شما با خطر از دست دادن پول تان را که
به ضمانت گذاشته اید یا گرو مانده اید مواجه میشوید.
در چی صورت میتوانم یک شرط را تغیر دهم یا دیگر نخواهم ضامن باشم؟
توقع میرود تا شما تا آن زمان ضامن باشید که مسایل امیگریشن آن شخص تکمیل شود .در موارد استثنایی ،مانند
پیشنهاد یک ضامن جدید ،شما ممکن توسط عضو از ضمانت آزاد شوید .در این موارد استثنایی ،که شما
نمیخواهید بیشتر ضامن باشید ،شما باید تقاضای تحریری تان را به شعبۀ Immigration Division
 Registryارائه کنید و کاپی های تقاضای تان را به  CBSAو شخص مربوطه ارسال کنید .هیچ تضمین وجود
ندارد که تقاضای شما قبول میشود یا خیر .بعضی اوقات ممکن محاکمه جدید ضرورت باشد ،یا بدون کدام
محاکمه این تقاضا میتواند منظور یا مسترد شود.
منابع دیگر برای ضامنین
برای معلومات بیشتر در مورد معاینۀ قضیۀ توقیف ،لطفا ً کتابچۀ معلوماتی  Detention Review Hearingsرا
مطالعه کنید که در وب سایت  IRBدر آدرس
 http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspxوجود دارد.
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