ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ
RPD ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਦੇ ਲਲਖਤੀ ਕਾਰਣ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲਦਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ
ਨਹੀ ੀਂ
•
•

•

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਲਲਖਤ ਨੋਲਿਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨੋਲਿਸ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਰਲਿਊਜੀ ਅਪੀਲ ਲਿਵੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਏ.ਿੀ.) ਦੀ ਰਲਜਸਿਰੀ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ
ਦੀਆਾਂ ਲਤੂੰਨ ਕਾਪੀਆਾਂ (ਜਾਾਂ ਇਕ ਜੇ ਲਸਰਿ ਇਲੈ ਕਿਰਾਲਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)
ਦੇਣੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਿੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਲਿਸ
ਆਰਏਿੀ ਨੂੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

RPD ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਦੇ ਲਲਖਤੀ ਕਾਰਣ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਲਦਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ
ਨਹੀ ੀਂ
•
•
•

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਲਰਕਾਰਿ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ RAD ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਲਰਕਾਰਿ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਾਂ (ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਜੇ
ਇਲੈ ਕਿਰਾਲਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਿ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ
ਗਾਈਿ ਲਵੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਧਆਨ ਲਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਲਿਸ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ:
ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਿ ਨੂੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ
ਲਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਲਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਲਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
ਅਪੀਲ ਲਿਵੀਜ਼ਨ ਲਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ 6 ਅਤੇ 37 ਲਨਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ ਦੀਆਾਂ ਲਤੂੰਨ ਕਾਪੀਆਾਂ (ਜਾਾਂ ਇਕ ਜੇ ਲਸਰਿ ਇਲੈ ਕਿਰਾਲਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ

ਹੈ) ਦੇਣੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇੱਕ ਹਲਿੀਆ ਲਬਆਨ
(ਐਿੀਿੇਲਵਿ) ਜਾਾਂ ਲਵਧਾਨਕ ਐਲਾਨ (ਸਿੈਚਿ
ੂ ੋਰੀ ਿੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਵਿੱਚ
ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ ਨੂੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਰਕਾਰਿ
ਨੂੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਲਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ RAD ਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਮਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ RAD
ਲਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ 6 ਅਤੇ 37 ਲਨਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇੱਕ ਹਲਿੀਆ ਲਬਆਨ (ਐਿੀਿੇਲਵਿ) ਜਾਾਂ ਲਵਧਾਨਕ ਐਲਾਨ (ਸਿੈਚਿ
ੂ ੋਰੀ ਿੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੂੰ RAD ਦੇ ਰਲਜਸਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੂੰਚਾਓ ਜੋ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਸਲਥਤ ਹੈ ਲਜੱਥੇ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲਹਿਾਜ਼ਤ ਲਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਲਜਸਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਲਜਸਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਲਿਸ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਅ ਕਰੋ ਲਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
(ਕੌਂਸਲ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਲਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸੋਸਾਇਿੀ (ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ), ਲਕਊਬੇਕ ਦੇ ਨੋਿਰੀਜ਼
ਦੇ ਚੈਂਬਰ (Chambre des notaires du Québec) ਦਾ ਜਾਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੂੰਸਲਿੈਂਿਸ ਅਵ ਕੈਨੇਿਾ
ਾਂ ਲ (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) ਦਾ ਇੱਕ
ਰੈਗੁਲੇਿਰੀ ਕਾਉਸ
ਚੂੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀਸ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਲਰਹਾ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲਜਸ ਨੂੂੰ ਲਬਨਾਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲਵਚਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਲਨਧਤਾ ਦਾ
ਨੋਲਿਸ (Notice of Representation Without a Fee or Other Consideration) ਆਖਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਲਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਲਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਫ਼ਾਰਮ IRB ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਿ ਤੇ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ (ਹੇਠਾਾਂ ਦੇਖੋ)।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਪਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਮਿੱਥੀ ਲਮਆਦ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਲਿਸ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਅਲਧਕਾਲਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਿਰੈਂਚ) ਲਵੱਚ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਿਰੈਂਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ

ਲਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਲਕ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਲਵਚਕਾਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ IRB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਿ ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗਾਈਿ (Appellant’s Guide) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਤੁ ਹਾਦੀ ਅਪੀਲ ਲਵੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਪੀਲ ਪਰਲਕਲਰਆ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਲਦੱਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, RAD ਅੱਗੇ ਤੁ ਹਾਿੀ ਅਪੀਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਰਲਿਊਜੀ ਪਰੋਿੈਕਸ਼ਨ ਐਕਿ (Immigration and
Refugee Protection Act) ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਰਲਿਊਜੀ ਪਰੋਿੈਕਸ਼ਨ
ਐਕਿ (Immigration and Refugee Protection Act) ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ, ਤੁ ਹਾਿੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਿਾ ਬੌਰਿਰ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਏਜੂੰਸੀ (Canada
Border Services Agency), ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਲਿਊਜੀਜ਼ ਐਾਂਿ ਲਸਿੀਜ਼ਨਲਸ਼ਪ ਕੈਨੇਿਾ (Immigration,
Refugees and Citizenship Canada), ਕਨੇਿੀਅਨ ਸੈਲਕਉਲਰਿੀ ਇੂੰਿੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਲਵਸ (Canadian
Security Intelligence Service) ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਲਕਿੱਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਲਿਵੀਜ਼ਨ ਲਨਯਮਾਾਂ (RAD ਲਨਯਮ) ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਜਸਲਿਸ ਲਵਭਾਗ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ
ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਪਰੰਿਰ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਕਿੱਿ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ IRB ਦਫ਼ਤਰ (ਹੇਠ ਲਦਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ) ਤੇ ਖੁਦ
ਆਓ।

