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تعلیمات ھامة لمقدمي طلبات اللجوء

Notice("مذكرة حضور"تقدم لك ھذه الوثیقة معلومات ھامة عن  to Appear( التي استلمتھا عندما قدمت طلبك للحصول على
حمایة الجئ. كما تتضمن ھذه الوثیقة معلومات أخرى ھامة یجب علیك أن تعرفھا، بما في ذلك المعلومات التالیة: 

یُمثلك محام أو مستشار على نفقتك الخاصة، لكن یجب على المحامي أو المستشار الذي اخترتھ أن یحضر في الموعد المحدد یَحق لك أن.1
لجلستك. 

أنت مسؤول عن الحصول على جمیع الوثائق التي قد تؤید وتدعم طلبك للحصول على الحمایة كالجئ وتقدیمھا إلى قسم حمایة الالجئین .2
)Refugee Protection Division() التابع للمجلس الكندي للھجرة واللجوءImmigration and Refugee Board of

Canadaلبك دون أي تأخیر.). فیجب علیك أن تتخذ اآلن جمیع الترتیبات الالزمة للحصول على جمیع الوثائق والمستندات التي تدعم ط

الجلسةمذكرة حضورمعلومات عن 
لقد استلمت "مذكرة حضور" التي تتضمن المعلومات الواردة في أحد النموذجین المدرجین أدناه وذلك استناداً إلى المكان الذي قدمت فیھ 
طلب اللجوء داخل كندا: إما في أحد منافذ الدخول إلى كندا أو في مكتب داخلي في كندا. علیك أن تحدد نوع مذكرة الحضور التي استلمتھا. 

ثم اقرأ الجزء الخاص بالتواریخ المھمة في الصفحة التالیة من النموذج الذي یطابق نوع مذكرة الحضور التي 
استلمتھا.  

مكان تقدیم طلب اللجوء:

أحد منافذ الدخول إلى كندا
(معبر حدود بري أو مطار أو میناء)

مكتب داخلي 

ستستلم ھذا النموذج من موظف وزارة الجنسیة والھجرة عندما 
للحصول على وضع الجئ إلى قسم حمایة یتم إحالة طلبك 

الالجئین التابع للمجلس الكندي للھجرة 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

난민신청자에대한통지 이중요한설명의한국어판이포함되어있음

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
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ان اہم ہدایات کا اردو ترجمہ شامل کیا گیا ہے :دعوے داروں کے لئے نوٹس
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تواریخ مھمة
معلومات تتعلق بجمیع مذكرات حضور

تحضر أو التي استلمتھا. وإذا لم مذكرة الحضورالمذكور في األول ھو التاریخ تاریخ الجلسة المخصصة لطلبك للحصول على الحمایة كالجئ:_1
(مقدم الطلبسیتعذر علیك حضور جلستك ألسباب صحیة، الرجاء الرجوع إلى "دلیل  "Claimant’s Guide .لإلطالع على اإلرشادات (

 یمكنك أن تصطحب معك شخصاً لمساعدتك على تقدیم وعرض قضیتك. قد یكون ھذا الشخص صدیقاً لك أو أحد أقاربك مثالً، لكن ال ینبغي أن
أو أتعاباً منك أو یطلبوا منك أیة مكافأة أخرى مقابل خدمات تمثیلك في جلستك أمام قسم حمایة الالجئین. یمكنك أیضا أن توكل یتقاضوا أجراً 

محامیاً أو مستشاراً لتمثیلك.
عدون القانونیون) أو إال أنھ یحق فقط للمحامي أو المستشار الذي ھو عضو معترف بھ في إحدى جمعیات المحامین اإلقلیمیة (المحامون والمسا

Chambreعضو معترف بھ في غرفة كتاب العدل لمقاطعة كیبیك ( des notaires du Québec أو عضو معترف بھ في المجلس ،(
Immigrationالتنظیمي لمستشاري الھجرة لكندا ( Consultants of Canada Regulatory Council أن یمثلك أثناء جلستك أمام قسم (

وأن یفرض علیك أتعاباً مقابل خدماتھ. وإذا قررت أن توكل محامیاً أو مستشاراًً◌ فیجب علیك أن تتحمل تكالیف أتعابھ بنفسك. حمایة الالجئین
ر، فیمكنك إذا قررت أن توكل محامیاً أو مستشاراً لتمثیلك، فعلیك أن تفعل ذلك فوراً. وإذا لم یكن لدیك مال كاف لدفع أتعاب المحامي أو المستشا

تصل بمكتب المساعدة القانونیة في مقاطعتك لمعرفة نوع المساعدة المتاحة إن ُوجدت. وستجد الئحة بمكاتب المساعدة القانونیة داخل حزمةأن ت
Claimant’sالوثائق الخاصة بمقدم طلب اللجوء ( kit( .التي استلمتھا

 قسم حمایة الالجئین ولن یقوم في التاریخ المحدد لجلستك.وإذا طلبت من شخص أن یساعدك أثناء جلستك، فینبغي أن یحضر ذلك الشخص
ستشاراً بتغییر تاریخ جلستك لمراعاة ظروف المحامي أو المستشار الذي سیتعذر علیھ الحضور في التاریخ المحدد إال إذا أوالً وكلت محامیاً أو م

ثم أخبرتنا بذلك في غضون خمسة أیام من استالمك للتاریخ المحدد لجلستك. 

التي استلمتھا. مذكرة الحضورفي الثاني ھو التاریخ تاریخ جلستك الخاصة:_2
 إذا لم تحضر جلسة حمایة الالجئین المخصصة لك في التاریخ األول، فإنك تُعرض طلبك للترك. لذا یجب علیك أن تذھب إلى ھذه الجلسة

الخاصة.
 حضورك لجلسة طلبك للحصول على الحمایة كالجئ. في الجلسة الخاصة ینبغي لك أن تُوضح أسباب غیابك وعدم
 .(أو متخلى عنھ) وإذا لم یَقبل قسم حمایة الالجئین تبریراتك، فإن طلبك سیُصبح في ُحكم المتروك
الجلسة یجوز لقسم حمایة الالجئین أن یُقرر أن طلبك قد أصبح متروكاً (أو ُمتخلى عنھ) دون الحاجة إلى االتصال بك مرة أخرى إذا لم تحضر

الخاصة المخصصة لك. 
بل. وإذا قرر قسم حمایة الالجئین أن طلبك قد أصبح متروكاً (أو متخلى عنھ) فال یحق لك أن تستمر في طلبك أو أن تقدم طلباً آخر في المستق

أو مطار أو میناء) فمن المؤكد أن (مثال معبر حدود بري،إذا طلبت الحصول على الحمایة كالجئ عند وصولك إلى أحد منافذ الدخول إلى كندا
Claimant’s(موظف الھجرة قد أعطاك حزمة الوثائق الخاصة بمقدم طلب اللجوء  kit.(

Basis(أساس الطلبنموذجوتتضمن ھذه المجموعة من الوثائق  of Claim Form ووثائق أخرى یجب علیك أن تمألھا قبل تاریخ الجلسة المذكور في (
التي استلمتھا تشبھ نموذج "منافذ الدخول إلى كندا" الُمبین في الجھة الیمنى من الصفحة األولى، فیجب علیك مذكرة الحضوركانت  . وإذامذكرة الحضور

ین الخطوتین الُمعبأ إلى قسم حمایة الالجئین. فینبغي القیام بھاتأساس الطلبأیضاً أن تلتزم وتتقید بالتاریخین المھمین اإلضافیین المتعلقین بإرسال نموذج 
تاریخ الجلسة المخصصة لطلب اللجوء الذي قدمتھ.  قبلواالنتھاء منھما في المھلتین الزمنیتین المذكورتین أدناه 

Basis(أساس الطلبنموذج_ التاریخ الذي ینبغي فیھ أن یستلم قسم حمایة الالجئین 3 of Claim Form(: لذي اأساس الطلبنموذجلمعرفة آخر موعد الستالم
فإذا كان آخر موعد الستالم ھذا النموذج ھو یوم أساس الطلب.نموذجیوماً من األیام التقویمیة اعتباراً من التاریخ الذي استلمت فیھ  15مألتھ، یجب علیك أن تحسب 

ستالم ھذا النموذج سیكون یوم العمل التالي. السبت أو األحد أو أحد أیام العطلة التي تكون فیھا مكاتب قسم حمایة الالجئین مغلقة، فإن الیوم األخیر ال
 دلیل مقدم الطلبعلیك ان تتأكد من أن تُرسل جمیع الوثائق والمستندات التي تدعم طلبك. وستجد في)Claimant’s Guide( معلومات مفصلة عن الوثائق

أساس الطلب.نموذجالتي یجب علیك أن تُرسلھا مع 
ثائق والمستندات التي تدعم طلبك، فیجب علیك أن تبادر اآلن التخاذ الترتیبات الالزمة للحصول على ھذه الوثائق دون أي تأخیر. وإذا لم تكن في حوزتك بعد الو
 ة طلبك بنفسك إلى مكتب التسجیل التابع لقسم حمایة الالجئین وھو المكتب الذي یقوم بدراسأساس الطلبنموذجلدیك ثالثة خیارات: إما أن تذھب شخصیاً وتعطي

). ویمكن ایجاد العناوین وأرقام courierصفحة أو تُرسلھ عن طریق خدمة البرید السریع الخاص (20أو تُرسل النموذج بالفاكس إذا كان عدد وثائقك أقل من 
دلیل مقدم الطلب.الفاكس في 

Basis(أساس الطلبنموذجالم  _ التاریخ المذكور في الجزء الذي یحمل عنوان "تاریخ الجلسة الخاصة إذا لم یتم است4 of Claim Form("في الموعد المحدد:
یوماً من تاریخ استالم النموذج)، فجب علیك أن تذھب لحضور الجلسة الخاصة. 15في المھلة الزمنیة المحددة لذلك (أساس الطلبنموذجإذا لم یستلم قسم حمایة الالجئین 

 مذكرة الحضورفي التاریخ والمكان المذكورین في صباحاً 9یجب أن تحضر الجلسة في الساعة.
) في الجلسة الخاصة المخصصة لك، یجب علیك أن تشرح وتوضح أسباب عدم استالم قسم حمایة الالجئین لنموذجكBasis of Claim Form( في الموعد

المحدد. 
ن طلبك أصبح متروكاً (أو متخلى عنھ) دون الحاجة إلى االتصال بك مرة أخرى. وإذا لم تحضر جلستك الخاصة یجوز لقسم حمایة الالجئین أن یُقرر أ
 .إذا قرر قسم حمایة الالجئین أن طلبك أصبح متروكاً (متخلى عنھ)، فال یحق لك أن تستمر في طلبك أو أن تقدم طلباً آخر في المستقبل
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معلومات مھمة أخرى

)CBSA() أو إلى وكالة خدمات الحدود الكندیة CICا لم تعط عنوانك داخل كندا إلى وزارة الجنسیة والھجرة الكندیة (إذمعلومات االتصال بك:
عندما قدمت طلبك، فیجب علیك أن تعطي عنوانك إلى قسم حمایة الالجئین وإلى وزارة الجنسیة والھجرة الكندیة أو إلى وكالة خدمات الحدود

جلستك. كما یجب لمذكرة حضورأیام بعد تاریخ استالمك 10إلى قسم حمایة الالجئین) وذلك في موعد ال یتجاوز الكندیة (أیھم أرسل طلبك
وزارة الجنسیة والھجرة الكندیة أو وكالة خدمات الحدود الكندیة فوراً وخطیاً إذا قمت بتغییر عنوانك أو رقم وعلیك أن تخبر قسم حمایة الالجئین 

علومات االتصال الخاصة بك إلى قسم حمایة الالجئین في الموعد المحدد، فقد ال یستطیع قسم حمایة الالجئین أن یتصل بك ھاتفك. وإذا لم تعط م
وقد یقرر أن طلبك أصبح متروكاً (متخلى عنھ).  

في حالة ما إذا قررت االستعانة بمحام أو مستشار لمساعدتك أثناء جلستكالمحامي أو المستشار: 
وزارة الجنسیة والھجرة الكندیة وامیاً أو مستشاراً أو قمت بتغییرھما، فعلیك أن تخبر فوراً وخطیاً قسم حمایة الالجئین إذا وكلت مح

أو وكالة خدمات الحدود الكندیة (أیھم أرسل طلبك إلى قسم حمایة الالجئین) باسمھم وعنوانھم ورقم ھاتفھم ورقم الفاكس وعنوان 
. وإذا كان الشخص الذي یُمثلك عضواً في إحدى جمعیات المحامین اإلقلیمیة أو في غرفة كتاب العدل بریدھم االلكتروني، إن ُوجد

لمقاطعة كیبیك أو في المجلس التنظیمي لمستشاري الھجرة لكندا، فیجب علیك أیضاً أن تذكر اسم الھیئة التي ینتمون إلیھا وكذلك رقم 
عضویتھم. 

فمن مسؤولیتك أن تتأكد من أن محامیك أو مستشارك الجدید قد استلم جمیع الوثائق وإذا قمت بتغییر الشخص الذي یُمثلك ،
والمستندات التي تدعم طلبك، بما في ذلك الوثائق التي قد أعطیتھا أنت أو أعطاھا قسم حمایة الالجئین أو طرف ثالث إلى الشخص 

السابق الذي كان یمثلك. 

أن تُغیر تاریخ ووقت جلستك، فعلیك أن تُقدم طلباً خطیاً بذلك فوراً.إذا أردت طلب تغییر تاریخ ووقت جلستك: 
 دلیل مقدم الطلبللمزید من المعلومات عن كیفیة تقدیم الطلب، الرجاء االطالع على)Claimant’s Guide( من  54و50والقاعدتین

.قواعد قسم حمایة الالجئین

قل ثالثة أیام عمل قبل التاریخ المحدد لجلستك، ما لم یكن طلبك یتعلق بأسباب ینبغي أن یستلم قسم حمایة الالجئین طلبك على األ
صحیة أو  كان األمر یتعلق بحالة طارئة.  

 دلیل مقدم الطلبإذا أردت تغییر تاریخ جلستك ألسباب صحیة، فعلیك أن تُرفق مع طلبك شھادة طبیة.  یُبین لك)Claimant’s
Guide( تكون مدرجة في الشھادة الطبیة. المعلومات التي یجب أن

.إذا قدمت نسخة من الشھادة الطبیة مع طلبك، فیجب علیك أن تعطي الشھادة األصلیة إلى قسم حمایة الالجئین في أقرب وقت ممكن
 حمایة لن یقبل قسم حمایة الالجئین تغییر تاریخ ووقت جلستك إال في حالة ظروف استثنائیة. فعلى سبیل المثال، قد یوافق قسم

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

تذھب وتحضر جلستك في التاریخ إن قسم حمایة الالجئین ھو الھیئة الوحیدة القادرة على تغییر تاریخ ووقت جلستك. فعلیك أن
ما لم یُخبرك قسم حمایة الالجئین بغیر ذلك. مذكرة الحضوروالوقت المذكورین في 

 .(متخلى عنھ) ًإذا لم تحضر جلستك، فیجوز لقسم حمایة الالجئین أن یقرر أن طلبك أصبح متروكا

قدم فوراً طلباً خطیاً بذلك.إذا أردت أن تغیر مكان جلستك، فینبغي أن تُ طلب تغییر مكان جلستك: 
 دلیل مقدم الطلبللمزید من المعلومات عن كیفیة تقدیم الطلب، الرجاء االطالع على)Claimant’s Guide( 53و50والقاعدتین رقم

.قواعد قسم حمایة الالجئینمن 

 جلستك.یوماً قبل التاریخ المحدد ل20ینبغي أن یستلم قسم حمایة الالجئین طلبك على األقل 

 وأن تكون مذكرة الحضورإذا قدمت طلباً لتغییر مكان جلستك ولم تحصل على أي جواب، فعلیك أن تذھب إلى المكان المذكور في
مستعداً للجلسة.

 لن یقوم قسم حمایة الالجئین بتغییر مكان جلستك إال إذا كانت ھناك مبررات معقولة تستدعي ذلك، مع األخذ في االعتبار العوامل
Claimant’s(دلیل مقدم الطلبالتي یمكن إیجادھا في 53مذكورة في قاعدة رقم ال Guide(.

Notice(مذكرة الحضوریجب أن تعلم أن لغة الجلسة:  to Appear( إما) التي استلمتھا ھي مكتوبة بإحدى اللغتین الرسمیتین لكندا
االنجلیزیة أو الفرنسیة) التي اخترتھا لجلستك.

ن تكون جلستك باللغة الرسمیة األخرى، فیجب علیك أن تخبر قسم حمایة الالجئین بذلك خطیاً إذا أردت أ.

 أیام قبل موعد جلستك.10ینبغي أن یستلم قسم حمایة الالجئین خطابك على األقل
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أن اخترتھا عندما تم إحالة ملفك إلى قسم حمایة إذا أردت أن تغیر لغة أو لھجة الترجمة الشفویة التي سبق لك لغة الترجمة الشفویة: 
Basis(نموذج أساس الطلبالالجئین، أو اخترتھا مؤخرا في  of Claim Form( .ًفعلیك أن تخبر قسم حمایة الالجئین بذلك خطیا ،

 .علیك أن تذكر اللغة واللھجة الجدیدة التي یجب ترجمتھا
أیام قبل موعد جلستك.10لى األقل ینبغي أن یستلم قسم حمایة الالجئین خطابك ع

solemnعند ُمستھل جلستك، یجب علیك أداء اإلقرار الرسمي (أداء القسم أو اإلقرار الرسمي:  affirmation وھو َعھد منك بقول ،(
تب المقدسة، فعلیك أن الحقیقة واإلجابة على األسئلة المطروحة علیك بكل صراحة. وإذا كنت تُفضل أداء القسم أو الیمین على كتاب من الك

تُحضر معك ذلك الكتاب المقدس إلى الجلسة.

Itinerant(األماكن الفرعیة غیر الرئیسیة  locations(: إذا كانت جلستك ستنعقد في أي مكان آخر غیر مدینة مونتریال بمقاطعة
كیبیك؛ أو مدینة تورنتو بمقاطعة أونتاریو؛ أو مدینة كالغري بمقاطعة ألبیرتا؛ أو مدینة فانكوفر بمقاطعة كولومبیا البریطانیة، 

فستالحظ أن مذكرة الحضور التي استلمتھا ال تذكر أي عنوان كامل یُخبرك بمكان انعقاد جلستك. فبدًال من ذلك، ستجد النص التالي 
مكتوباً في مذكرة  .الحضور

Immigration and Refugee Board
You are required to phone 1-8XX-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 1-8XX-XXX-XXXX
Pour l’adresse exacte de votre audience

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

یطلب منك  ھذا النص أن تتصل برقم الھاتف المذكور في مذكرة الحضور للحصول على العنوان المضبوط الذي یجب أن تذھب إلیھ 
لحضور جلستك المخصصة لطلب الحصول على وضع الجئ وكذلك لحضور الجلسات الخاصة المبینة أعاله. وإذا أردت أن تكتب رسالة 

إلى مكتب الالجئین الذي یدرس طلبك للحصول على وضع الجئ، فعلیك أن تتصل بالعنوان المذكور في أسفل مذكرة الحضور.

Claimant’s(مقدم الطلبدلیل ، الرجاء االطالع على للمزید من المعلومات Guide الُمرفق أو االتصال بمكتب التسجیل التابع لقسم حمایة (
. وفي حالة وجود اختالف وتعارض بین المعلوماتاُرسل إلیھ طلبك. تُعطى النسخ المكتوبة باللغات األجنبیة فقط لغرض الحصول على الالجئین الذي 

عتَد بھما. النسخ المكتوبة باللغات األجنبیة والنسخ المكتوبة باللغتین الرسمیتین لكندا، فإن النسخة اإلنجلیزیة والنسخة الفرنسیة ھما اللتان یُ 

مكاتب التسجیل التابعة لقسم حمایة الالجئین

المنطقة الغربیةالمنطقة الوسطىالمنطقة الشرقیة

Montréal
Guy-Favreau Complex

200 René-Lévesque Blvd.
West

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

1-866-626-8719
Fax: 514-283-0164

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

Fax: 416-954-1165

Vancouver
300 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, 2

nd
Floor

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

1-855-504-6764
Fax: 403-292-6131


