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சடட்முறையான ககாரிக்றக விபர அடற்ட  
 

 

 

 

கனடாவில் ககாரப்படும் அகதிகள் பாதுகாப்புக் ககாரிக்ககககள 

நிரண்யிப்பதற்கான முகறகம, புதிய சகல ககாரிக்கககள் ததாடரப்ில் 

விசாகணகய கமற்தகாள்வதற்காக ஒழுங்குறுதத்ப்படட்ுள்ள புதிய 

கால வகரயகறககள (30, 45, 60 நாடக்ள்) உள்ளரீக்்கும் நிமிதத்ம்  2012 

ஆம் ஆண்டு திசம்பர ்மாதம் 15 ஆம் திகதி மாற்றப்படட்து. அநத் 

கநரதத்ில், முன்கனய முகறகமயிலிருநத்ு வரும் காதத்ிருதத்ல் 

படட்ியல் பற்றி கனடாவின் குடிவரவு மற்றும் அகதிகள் சகப (Immigration & 

Refugee Board) (கு. அ. ச.) ‘சடட்முகறயான ககாரிக்கககள்’ என அகைக்கும் 

அதத்ககய சுமார ்32,000 ககாரிக்ககள் காணப்படட்ன. கூடுமான 

வகரயில் அதத்ககய ககாரிக்கககள் படட்ியல்படுதத்ப்படட்ுள்ளன.   

 

அதத்ககய ககாரிக்ககககளப் படிமுகறப்படுதத்ுவதில் ஏற்படும் 

தாமதங்களினால் வரும் கஷ்டங்ககள ககாரிக்கககய 

விடுப்பவரக்ளும் அவரக்ளின் குடும்பங்களும் தபாறுதத்ுகத்காள்வகத 

சகப பாராடட்ுகின்றது. இதத்ககய கஷ்டங்களின் காரணமாக, கு.அ.ச. 

ஏற்தகனகவ எஞ்சியிருக்கின்ற அதத்ககய சகல சடட்முகறயான 

ககாரிக்ககககளயும் 2019 ஆம் ஆண்டு கம மாதம் 01 ஆம் திகதியளவில் 

ததாடரந்த்ு படிமுகறப்படுதத்ுவதற்கு ஒரு சடட்முகற சிறப்புச ்

தசயலணிகய (சிறப்புச ்தசயலணி) உருவாக்க கவண்டுதமனப் 

பிரகடனப்படுதத்ியகதயடுதத்ு, அநத் தசயலணி உருவாக்கப்படட்ு, 

அது அதன் பணிகய 2017 ஆம் ஆண்டு கம மாதம் 08 ஆம் திகதி 

ஆரம்பிதத்து.      

 

கு.அ.ச., கதகவயானவாறு படிமுகறப்படுதத்ுவதற்கான உதக்தச 

படிவதத்ில் தமது விபரங்ககள இற்கறப்படுதத்ி ததத்மது விசாரகண 

காலதக்த நிரண்யிதத்ுகத்காள்வதற்கு தன்னுடன் 

ததாடரப்ுதகாள்ளுமாறு சடட்முகறயான ககாரிக்ககயாளரக்ளுக்கு 2017 

ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 20 ஆம் திகதி ஒரு தசய்திகய தவளியிடட்ு ஒரு 

YouTube video  ஐயும் ஏற்பாடு தசய்தது.  

 

 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/contact/Pages/add.aspx
https://www.canada.ca/en/immigration-refugee/news/2017/06/refugee_claimantsaskedtoupdatecontactinformation.html
https://youtu.be/24Qal7P0Oug
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குறிதத் சிறப்புசத்சயலணி 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ்மாதம் 18 ஆம் 

திகதி ககாரிக்கக சம்பநத்மான விசாரகணகய ஆரம்பிதத்து. அநத் 

கநரதத்ில், அதாவது 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் 30 ஆம் 

திகதியளவில் 4,444 சடட்முகறயான ககாரிக்ககப் படிவங்கள் 

முடிவுதசய்யப்படுவதற்காக எஞ்சியிருநத்ன. இநத் எஞ்சியிருநத் 

அதத்ககய ககாரிக்ககப் படிவங்களில், 200 எண்ணிக்ககக்கும் 

அதிகமான ககாரிக்ககப் படிவங்கள் தீரம்ானிக்கப்படட்ுள்ளன. 

அதத்ககய ககாரிக்ககப் படிவங்கள் ககாரிக்கககய 

விடுதத்வரக்ளுக்கு அஞ்சல்தசய்யப்படட்ு வருகின்றன. கமலும், 

தற்தபாழுது 979 ககாரிக்ககப் படிவங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு கம 

மாததத்ிற்கும் திசம்பர ்மாததத்ிற்கும் இகடப்படட்தவாரு 

காலப்பகுதியில் விசாரகணக்காக எடுதத்ுகத்காள்ளப்படவுள்ளன. 

கமலும், அதத்ககய ககாரிக்ககப் படிவங்கள் அதிகளவில் 

கிகடதத்வண்ணமுள்ளன. நிகறவுதபறாது எஞ்சியிருக்கின்ற 

சடட்முகறயான ககாரிக்கககள் கூடுமான விகரவில் விசாரிக்கப்படட்ு, 

தீரவ்ுகள் வைங்கப்படும். சிைப்புசச்சயலணி, விசாரறணக்கான 

காலத்றத இதுவறர ஒதுக்கிக்சகாள்ளாத சகல 

ககாரிக்றகயாளரக்ளிடமும் அவரக்ளின் அத்தறகய 

ககாரிக்றககளுக்கு தீரவ்ுகறளப் சபை்றுக் சகாள்வதை்காக 

கூடுமான விறரவில் கு.அ.ச. உடன் சதாடரப்ுசகாள்ளுமாறு 

ககடட்ுக்சகாள்கின்ைது.  

 

 

அகதிகள் அந்தஸ்றதக் ககாருபவரக்ளுக்கான ‘சரடி டட்ுவர ்

சந்திப்புகள்’    

கு.அ.ச., அகதி அநத்ஸ்கதக் ககாருகின்றவரக்ள் அவரக்ளின் ககாரிக்கக 

ததாடரப்ான எதிரக்ால விசாரகணகளுக்கு தயாராக்கூடிய விததத்ில் 

பல அரச சாரப்ற்ற நிறுவனங்களுடன் (அ.சா.நி.) கூடட்ிகணநத்ு தரடி 

டட்ுவர ்சநத்ிப்புகளினூடாக உதவி வருகின்றது. இநத் தரடி டட்ுவரக்ள் 

இலவசமாக கிகடக்கும். இநத் தரடி டட்ுவர ்சநத்ிப்புகள் வன்கூவர,் 

தடாதரான்கடாவில் அகமநத்ுள்ள தமான்டர்ியல் அலுவலகங்களில் 

இடம்தபறும். கமலும் விபரங்களுக்கு, உங்களுகடய பிராநத்ியதத்ில் 

தரடி டட்ுவர ்சநத்ிப்புககள ஏற்பாடு தசய்யும் அ.சா.நி. 

நிறுவனங்களுடன் தயவுதசய்து ததாடரப்ுதகாள்ளவும்.  
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கமலதிக விபரங்கள் 

 சடட்முகறயான ககாரிக்ககககள விடுக்கின்றவரக்ள் 

கதகவயானவாறு தமது விபரங்ககள 

படிமுகறப்படுதத்ுவதற்கான உதக்தச படிவதத்ில் இற்கறப்படுதத் 

கவண்டும்.  

 சடட்முகறயான ககாரிக்ககககள விடுக்கின்றவரக்ள் தனியாள் 

விபரப் படிவதக்த (த.வி.ப.) ததாடரந்த்ும் உபகயாகிக்கலாம். 

 நீங்கள் உங்களது ககாரிக்கக ததாடரப்ில் கதசிய 

ஆவணமயப்படுதத்ல் தபாதியிலுள்ள தகவல்ககள மீளாய்வு 

தசய்ய கவண்டும்.  

 நீங்கள் எப்தபாழுதும் உங்களுகடய நிலகமகய 

விளங்கப்படுதத்ுவதற்கான விசாரகணயில் கலநத்ுதகாண்டு 

உங்களின் ககதககளக் கூறுவது அடங்கலாக கு.அ.ச. ததாடரப்ில் 

என்ன கூறகவண்டுகமா அதகன நீங்ககள கடட்ாயம் 

அறியப்படுதத் கவண்டும். கு.அ.ச. தீரம்ானதமடுக்கும் அதிகாரி 

உங்களுக்கு அகதி அநத்ஸ்து வைங்கப்பட கவண்டுமா என்பது 

பற்றி தீரம்ானிப்பார்.  

 ககாரிக்கக ததாடரப்ான விசாரகணயில் உங்ககளப் 

பிரதிநிதிப்படுதத்ுவதற்கு உங்களின் தசாநத்ச ்தசலவில் பரிநத்ு 

ஆதரிக்கும் நபகர நியமிதத்ுகத்காள்வதற்கான உரிகம 

உங்களுக்கு இருக்கின்றது. எனினும், பல மாணிலங்கள் சடட் உதவி 

கசகவககள வைங்குகின்றன. சடட்ம் சாரந்த் தகவல்கள், 

ஆகலாசகன, உதவி என்பவற்கற வைங்குதல், தகுதியான 

ககாரிக்ககயாளரக்களப் பிரதிநிதிப்படுதத்ல் என்பன இநத் 

கசகவயில் அடங்கும். கசகவகளும் தகககமகளும் ததாடரப்ான 

கமலதிக விபரங்களுக்கு, தயவுதசய்து உங்களுகடய 

மாகாணதத்ிலுள்ள சடட் உதவிகய வைங்கும் நிறுவனதத்ுடன் 

ததாடரப்ுதகாள்ளவும்.  

 சடட்முகறயான ககாரிக்ககககள விடுக்கின்றவரக்ளுக்கு கமலும் 

கவறு ஏதாவது சநக்தகங்கள் இருக்குமாயின், 1-833-534-2292 

ததாகலகபசி இலக்கதக்த அகைதத்ு சடட் அலுவலருடன் 

ததாடரப்ுதகாண்டு விளக்கதக்தப் தபற்றுக் தகாள்ள கவண்டும்.  
 

 

 

 

 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/NdpCnd/Pages/index.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/NdpCnd/Pages/index.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDemGuideLegAidJur.aspx

