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ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਫਿਿਾਜ਼ਤ ਦ ੇਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਫਿਮ ਫਿਦਾਇਤਾਂ 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਫਹਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਫਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਫਿਖੇ ਵਰਗੀ ਅਫਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ 

ਫਜਸ ਨ ੂੰ  ਫਿਆਨ ਫਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:  

1. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਿੱਕ ਹੈ ਫਕ ਆਪਣ ੇਖਰਚ ੇ’ਤ ੇਵਕੀਿ ਕਰ ਸਕੋਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਫਣਆ ਵਕੀਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਉਪਿਬਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2. ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਫਹਿਾਜ਼ਤ ਦ ੇਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਿ ਕੈਨੇਡਾ 

(ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ.) [Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)] ਦ ੇਰਫਿਊਜੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਡਵੀਯਨ (ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ.) [Refugee 

Protection Division (RPD)] ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਫਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫਬਨਾ ਫਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦ ੇਇਹ ਫਹਮਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ 

ਿੌਰੀ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ  
ਫਕਸੇ ਸਰਹਿੱਦੀ ਿਾਂਘੇ (ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ, ਬੂੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਯ ਨਾਈਫਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸਰਹਿੱਦ) ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਚੌਕੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਅੂੰਦਰ) ਫਵਖੇ ਫਕਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ 

ਸਰਫਵਫਸਜ਼ ਏਜੂੰ ਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) [Canada Border Services Agency (CBSA)] ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਡਂ ਫਸਟੀਜ਼ਨਫਸ਼ਪ ਕੈਨੇਡਾ 

(ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) [Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)] ਦ ੇਫਕਸੇ ਅਿਸਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿਸਰ ਿੈਸਿਾ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਫਕਸੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਦਾ ਇਿੱਕ ਕਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿ ਰੈਿਰਿ ਿਾਰਮ [Confirmation of Referral] ਫਮਿੇਗਾ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਫਦਿੱ ਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। ਫਕਸੇ 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ  ’ਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਨੋਫਟਸ [Notice to Appear] ਫਮਿੇਗਾ ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਫਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਕ ਫਕਸ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਹੋਵੇਗੀ।  
ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਦਾ ਿਾਰਮ 

ਹਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਿਈ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਆਿਾਰ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.) ਦਾ ਿਾਰਮ [Basis of Claim Form (BOC Form)] ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਫਕਸੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਿੇ ਅਿਸਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਇਸ 

ਨ ੂੰ  ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਫਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਫਕਸੇ ਸਰਹਿੱਦੀ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਅਿਸਰ ਭਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ 

ਭਫਰਆ ਿੋਇਆ ਿਾਰਮ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ ੂੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਵਿੱ ਚ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 15 ਫਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ। ਤ ਿਾਡ ੇਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤ ਿਾਡੇ ਕਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿ ਰੈਿਰਲ ਿਾਰਮ ’ਤੇ ਫਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ ੂੰ ਦਾ ਿੈ ਚਾਿ ੇਤ ਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦ ੇਫਕਸੇ 

ਿੋਰ ਫਿਿੱ ਸੇ ਫਵਿੱ ਚ ਵੀ ਫਕਉਂ ਨਾ ਰਫਿਣ ਲਿੱ ਗ ਪਵੋਂ। ਜੇ ਇਸ ਫਮਤੀ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਫਵਖੇ 

ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਫਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਫਕਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਜਹਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ “ਫਤਆਗ ਫਦਿੱਤਾ ਫਗਆ” ਐਿਾਫਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਅੂੰ ਫਤਮ ਫਮਤੀ 

ਤੋਂ ਪਫਹਿਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਫਮਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿ ਰੈਿਰਿ ਿਾਰਮ ’ਤ ੇਫਮਿੇਗੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਫਕਸੇ ਸਰਹਿੱਦੀ ਚੌਕੀ ’ਤ ੇਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੋਵੇ।  
ਸ ਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ  
ਬਾਅਦ ਫਵਿੱ ਚ ਫਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਦਿੱਸਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੋਫਟਸ (Notice to Appear) ਫਮਿੇਗਾ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਪੇਸ਼ੀਂ  ’ਤੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੀ ਫਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ  ’ਤ ੇਫਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਾਅਵਾ ਫਤਆਗ ਦੇਣ ਦੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਫਟਸ ਉੱਤੇ ਫਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ  
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ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਫਤਆਗ ਫਦਿੱ ਤਾ ਫਗਆ ਮੂੰ ਫਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ 

ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਫਤਆਫਗਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਫਕਆ ਮੂੰਨ ਿਵ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾਅਵਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਜਾਂ ਭਫਵਿੱਖ ਫਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਿਈ ਮਨਜ਼ ਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਤ ਿਾਡੀ ਸ ਣਵਾਈ  

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਅਿੱ ਿੇ ਫਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿੱ ਫਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , ਜਾਂ ਦੁਪਫਹਰ ਨ ੂੰ । ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਫਨਜੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੇਤ 

ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਫਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਿੈਸਿਾ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਦ ੇਫਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਿੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਿੈਸਿਾਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਫਜਸ 

ਨ ੂੰ  ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਫਹਿਾਜ਼ਤ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਖਾਸ ਫਸਖਿਾਈ ਫਮਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਨਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਫਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸ ਰਤ ਫਵਿੱ ਚ ਫਵਡੀਉਕਾਨਿਰੂੰਸ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਿ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਸਵਾਿਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਫਵਿੱ ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵੀ ਫਹਿੱ ਸਾ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਵਕੀਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿੋਂ  ਸਵਾਿ ਪੁਿੱ ਛੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ 

ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤ ਜਾਣ, ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਮਝਾਉਣ ਿਈ ਆਖੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਫਕਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਿਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ ਹੋ।  

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜੀ ਮੂੰ ਫਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣ ੇਮੁਿਕ ਫਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਿ, ਿਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਕ ਦਿ ਫਵਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰਫਸ਼ਿੱ ਪ 

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੁਮ ਤੁਹਾਡੇ  ’ਤ ੇਜ਼ਿੁਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਡਰ ਦਾ ਫਨੱਗਰ ਆਿਾਰ ਹੋਵੇ।  

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫਿਿਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ ਮੂੰ ਫਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਿੇ ਮੁਿਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ  ’ਤ ੇਫਨਜੀ ਤੌਰ  

’ਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਫਕਸੇ ਜ਼ਾਿਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਮ ਿੀ ਵਰਤਾਅ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। 
ਿੈਸਲਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਿੇ ਫਵਿੱ ਚ ਿੈਸਿਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਅੂੰਤ ’ਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠਫਹਰ ਕੇ ਿੈਸਿਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੈਸਿੇ ਦਾ ਫਿਖਤੀ ਨੋਫਟਸ (Notice of Decision) ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਮਿੇਗਾ ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਿੈਸਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਜਹਾ ਫਜਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿੱਦ ਹੋਇਆ, 

ਫਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿੱਦ ਹੋ ਫਗਆ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਇਸ ਫਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਿਫਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਿਊਜੀ ਅਪੀਿ ਫਡਵੀਯਨ (ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) [Refugee 

Appeal Division (RAD)] ਕੋਿ ਅਪੀਿ ਜਾਂ ਿੈਡਰਿ ਕੋਰਟ ਫਵਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
ਫਕਸ ੇਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬਦਲਣਾ  

ਕਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿ ਰੈਿਰਿ ਿਾਰਮ ਫਵਿੱ ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਫਿਫਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਫਜਸ ’ਤ ੇਸਰਹਿੱਦੀ ਚੌਕੀ ਫਵਖੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਫਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ 

ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਰਫਹਣ ਿਿੱ ਗਣ ਦਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਫਹਰ ਕਰਵਾਉਣੀ 

ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਫਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.cisr-irb.gc.ca/) ’ਤ ੇਫਦਿੱ ਤਾ 

ਿਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਫਦਨ ਪਫਹਿਾਂ ਪਹੁੂੰਚਣੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ 

ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਿੈਸਿਾ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਕੀ ਜਗਹਾ ਬਦਿੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੈਸਿਾ ਫਮਿ ਨਾ 

ਜਾਵ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਦਿਤਰ ਫਵਿੱ ਚ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇਕਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿ ਰੈਿਰਿ ਿਾਰਮ ਫਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਫਸਆ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਫਹਿਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਮਿਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇਨੋਫਟਸ ਵਾਿੀ ਜਗਹਾ ’ਤੇ 

ਿਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਫਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਫਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਜਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ 

ਮੈਡੀਕਿ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਫਤੂੰ ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਦਨ ਪਫਹਿਾਂ ਫਮਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਿਣਾ ਿਈ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਫਸਰਿ ਗੈਰ-ਮਾਮ ਿੀ ਹਾਿਾਤ ਿਈ ਹੀ ਸਫਹਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਫਜਵੇਂ ਮੈਡੀਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਿੇ ਕੋਈ 

ਹਾਿਾਤ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਫਹਿਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਮਿਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇਨੋਫਟਸ ਵਾਿੀ ਜਗਹਾ ’ਤ ੇਿਾਜ਼ਮੀ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਫਤਆਰ ਰਫਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  .../3 
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ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ  ’ਤ ੇਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਿ ਆਿਾਰ ’ਤ ੇਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਿਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਫਵਿੱ ਚ ਵਾਿੇ ਿਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, 

ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਬਦਿਣ ਿਈ ਦਰਖਾਸਤ ਫਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਅਸਿ ਮ ਿ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਜਸ ’ਤ ੇਤਾਰੀਖ ਪਈ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਫਵਿੱ ਚ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤ ੇਫਕਸੇ ਡਾਕਟਰ (ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਿ ਅਫਿਕਾਰੀ) ਦੇ 

ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਫਿਫਖਆ ਜਾਂ ਮੁਹਰ ਰਾਹੀਂ ਛਫਪਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਿ 

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਦਾਅਵੇ ’ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਫਵਗਾੜ੍ (ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਕ 

ਮੈਡੀਕਿ ਫਵਗਾੜ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਿ ਿਾਰਮ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.cisr-irb.gc.ca) ’ਤ ੇਉਪਿਬਿ ਹੈ।  
ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰਤ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨਾਿ ਫਿਖਕ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਿਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਨ ੂੰ  

ਫਤਆਗ ਫਦਿੱ ਤਾ ਫਗਆ ਐਿਾਫਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਨ ੂੰ  ਫਤਆਗ ਫਦਿੱ ਤਾ ਫਗਆ ਐਿਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ 

ਸਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਫਵਿੱ ਖ ਫਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ।  
ਵਕੀਲ 

ਤ ਿਾਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਕ ਿੈ ਫਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚ  ’ਤੇ ਵਕੀਲ (ਫਜਵੇਂ ਿਾਇਅਰ ਜਾਂ ਇੂੰਗਰੇਸ਼ਨ ਕੂੰਸਿਟੈਂਟ) ਤੋਂ ਨ ਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਲੈ ਸਕੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋਂ। ਤੁਸੀਂ 

ਸ ਬਾਈ ਿੀਗਿ ਏਡ ਏਜੂੰਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦ ੇਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਾ ਿੋਵੇ ਪਰ ਵਕੀਿ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫਜੂੰ ਨਹ ੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਕੀਿ ਕਰ ਿੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਵਕੀਲ ਿੀਸ ਵਸ ਲ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ (ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਮਿਦਾ ਹੋਵ)ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਿ ਿਈ ਵਕੀਿ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਿਾਰਮ (Counsel 

Contact Information Form) ਭਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਵਕੀਲ ਫਕਸ ੇਅਖਫਤਆਰ-ਸ਼ ਦਾ ਜਿੱ ਥੇਬੂੰ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿੀਸ ਨਾ ਵਸ ਿੇ। ਇਸ 

ਹਾਿਤ ਫਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਿ ਿਈ ਫਬਨਾ ਫਕਸੇ ਿੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਦਾ ਿਾਰਮ (Notice of Representation Without a 

Fee or Other Consideration) ਭਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਿੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੁਰਤ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨ ੂੰ  ਫਿਖਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਿ ਦਾ 

ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਿੋਨ ਨੂੰ ਬਰ, ਿੈਕਸ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਿ ਐਡਰੈੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਕੀਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਫਿਲਾਂ ਿੀ ਤੈਅ ਿੋ ਚ ਿੱ ਕੀ ਿੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਿ ਫਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਉਪਿਬਿ ਅਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿਈ ਫਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਇਸ ਵਜਹਾ ਨਾਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਿਦੀ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਿ ਉਸ 

ਫਦਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਦਲੋਂ , ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਣੇ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਫਵਿੱ ਚ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਫਜਹੜ੍ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਫਹਿੇ ਵਕੀਿ ਨ ੂੰ  ਫਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਦਿੱ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਨੇ।  
 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫਹਮਾਇਤ ਫਵਿੱ ਚ ਪੁਫਿਸ ਫਰਪੋਰਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਿ ਫਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦ ੇਿੇਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤ ਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਂ, ਤ ਿਾਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ 

ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤ ੇਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿੱਿ ਪਿੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਹਾਸਿ ਹੋਣ ਫਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਫਦਨ ਪਫਹਿਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮ ਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਆਰੂੰਭ ’ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਵੀ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਨੀ 

ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੂੰ ਨੇ ’ਤ ੇਵਾਰੀ ਫਸਰ ਇਉਂ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਿੱਕ ਹੀ ਦਸਾਤਾਵੇਜ ਹੋਣ।  .../4 
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ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅਫਜਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਰਤਣੇ ਚਾਿੋਂ ਜੋ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਰੈਂਚ ਫਵਿੱ ਚ ਨਾ ਿੋਣ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਰੈਂਚ ਫਵਿੱ ਚ ਸਰਟੀਿਾਈਡ 

ਤਰਜਮਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੋਿ ਗਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ) ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਫਦਨ ਪਫਹਿਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
 

ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦ ੇਮ ਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਰੂੰਭ ’ਤੇ 

ਿਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਿਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਫਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।  
 

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰ  

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਿੋਂ  ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਿੀ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਰੈਂਚ) ਫਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਿੀ/ਉਪ-ਬੋਿੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਿੀ ਬਦਿਣਾ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ., ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨ ੂੰ  ਫਿਖਤੀ ਇਤਿਾਹ 

ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਫਦਨ ਪਫਹਿਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਬੋਿੀ ਬਦਿਣਾ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ  ਫਿਖਤੀ ਇਤਿਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਫਦਨ 

ਪਫਹਿਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 

ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦ ੇਪੈਕੇਜ 

ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਹਰ ਉਸ ਮੁਿਕ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦ ੇਪੈਕੇਜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) [National Documentation Packages (NDP)] ਫਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਫਜਸ ਤੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਫਹਿਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਿਕ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੜ੍ਹ ਿਵੋਂ 

ਫਕਉਂਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਿੇ ਦਾ ਿੈਸਿਾ ਕਰਨ ਫਵਿੱ ਚ ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਿੋਂ  ਇਨਹ ਾਂ ’ਤ ੇਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਫਵਿੱਚ ਅਫਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਿਕ ਦ ੇ

ਹਾਿਾਤ, ਫਜਵੇਂ ਅੂੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿੱਥੇਬੂੰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਿੋਂ  ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਪੋਰਟਾਂ, ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਫਸਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਫਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ-

ਤਰੀਨ ਰ ਪਾਂਤਰ ਿਈ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.cisr-irb.gc.ca) ’ਤ ੇਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਫਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਿਈ ਸੇਿ ਪੁਸਤਕ (Claimant’s Guide) ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਹੇਠ ਫਿਖੇ ਪਤੇ ’ਤ ੇਰਫਜਸਟਰੀ ਦਿਤਰ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰੋ: 

  

ਆਰ.ਪੀ.ਡੀ. ਰਫਜਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  

Eastern Region 
 

Central Region 
 

Western Region 

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 
 

 


