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بخواند؟ را جزوه نيا ديبای کس چه  
 

 برابر در بازداشتی بررس دادگاه در که ديباش واستهخ و شده ريدستگ ديشناسی م را او شما کهی کس ا يشما چنانچه
 Immigration Division of the Immigration and Refugee Board)کانادای ندگپناه و مهاجرت سازمان مهاجرت بخش

of Canada (IRB) / Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 

Canada (CISR) ) ديبخوان را جزوه نيا ديبا د،يشو حاضر . 

 
 ست؟يچ بازداشتی بررس در کانادای پناهندگ و مهاجرت سازمان قشن
 

 آزاد ديبا ايآ که رديگی م ميتصم شود مطلع شما بازداشت تيوضع از کانادای پناهندگ و مهاجرت سازمان نکهيا از پس
 ماتيتصم که است مستقلی ادار دادگاه کي کانادای پناهندگ و مهاجرت سازمان. ديبمانی باق بازداشت در ا يديشو
 .کمتر تيرسم بای ول دادگاه، ک يمانند -- کندی م اذاتخی قانونی الزام

 
 ست؟يچ بازداشتی بررس در )CBSA/ASFC( کانادای  مرز خدمات سازمان نقش

 
ی افراد بازداشت سازمان نيا نقش. است کانادای مرزها تيامن و کنترل ت،يريمد کانادا،ی  مرز خدمات سازمان نقش
 . کشور از افراد نيا راندن رونيب ن،يهمچن ندارند، ار کانادا در اقامت ا يورود اجازه که است

 

چه آن از پس. ديا شده بازداشت کانادای  مرز خدمات سازمان توسطی مهاجرت دالئل به شما
افتد؟ی می اتفاق  

 
 بازداشتی بررسی برا مستقل دادگاه کيدر حضور حق د،يباش داشتهی خارج تيمل ا يديباش دائم ميمق ک يشما چنانچه
 سازمان مهاجرت بخش به ديبا کندی م بازداشت را شما کانادای مرز خدمات سازمان کهی هنگام. ديدار ار خود

ی م دهينام عضو ک يکه کانادای پناهندگ و مهاجرت سازمان رندهيگ ميتصم کي. دهد اطالع کانادای پناهندگ و مهاجرت
 بازداشتی بررس دادگاه ک يباشد داشته امکان که زودتر هرچه ا يشما بازداشت از پس ساعت 48 طول در شود
 .ديبمانی باق بازداشت در ا يديشو آزاد ديبا که گرفت خواهد ميتصم عضو نيا شما، دادگاه انيپا در. دهدی م ليتشک

 
 .گفت خواهند را بازداشتی بررس دادگاه زمان و محل شما به درآن که کرد ديخواه افتيدری ا هياطالع شما

 
 اقامت کهی کسان. است داده را کانادا در دائمی زندگ اجازهی و به کانادا دولت که ستای کس دائم ميمق کي 
 .بکنند را کانادای شهروند درخواست بعدًا توانندی م دارند دائم 

 
 .ستين کانادا ميمق ا يشهروند و گراستيدی کشور اهل که استی کسی خارج تيمل با فرد کي 

 
کند؟ کمک شما به تواندی می کس چه  

 
 داشتن به ليما است ممکن د،يباش خود مدافع ديتوانی م دادگاه در شما آنکه وجود با. استی جدی ا مساله بازداشت
 در چنانچه. باشد مهاجرت مجاز مشاور ک يا يليوک ک يتواندی م مشاور نيا. کند کمک شما به که ديباشی مشاور
 الزحمه حق پرداخت مسئول شما. باشدی رسم اسناد ردفت طرف از نيهمچن تواندی م شما مشاور ديکنی می زندگ کبک
 ممکن د،يباش استان ضوابط طيشرا واجدی ول ديباش نداشته ليوک به پرداختی برای کاف پول چنانچه. ديهست خود مشاور
 و نيمهاجر به کهی مذهب ای ياجتماعی ها سازمان ازی بعض. ديکن افتيدر گانيرای حقوقی ها کمک ديبتوان است
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 ديبخواه کانادای مرز خدمات سازمان مامور ک ياز. کنند کمک هم شما به بتوانند است ممکن کنندی م کمک انپناهندگ
 شما به کهی کس ا يمشاور ک ياستخدام به ميتصم کهی درصورت. کند کمک شما به شتريب اطالعات افتيدری برا که

 .ديده انجام وقت اسرع در را کار نيا ديبا د،يگرفت کند کمک
 
 

افتد؟ی می اتفاق چه بازداشتی بررس دادگاه ک يدر  
 

 است قرار که آنچه باره در حيتوض و افراد همهی معرف با عضو نيا. است شما دادگاه مسئول مهاجرت بخش عضو
ی برا ترجمه بمنظور مترجم ک يديدانی نم فرانسه ای يسيانگل شما کهی صورت در. کندی م آغاز را خود کار شود انجام
 .داشت خواهد حضور دگاهدا در شما

 
ی بررس ديفهمی م را گريکد يزبان شما نکهيا مورد در عضو ،باشد داشته حضور شما دادگاه در مترجم چنانچه◄
 . داد خواهد انجام

 
 :سپس

 
 دالئل. (داد خواهدی حاتيتوض ديا شده بازداشت شما چرا نکهيا درمورد کانادای مرز خدمات سازمان ندهينما •

 مورد در ليدل ک ياز شيب توانی م. کرد خواهد ابراز را تيواقع خود تيموقع از تيحما در و) بازداشت
 .شود داده بازداشت

 .شد خواهد داده سواالت دنيپرس و تان دهيعق حيتوض پاسخ، دادنی برای فرصت شما مشاور ا يشما به •
 شما، کانادا،ی مرز ماتخد سازمان ندهينما باشند، حاضر اطالعات ارائهی برای شهود دادگاه در چنانچه •

 .بکنندی سواالت آنها از توانندی م عضو ا يشما مشاور
 گرفت خواهد ميتصم عضو ،کانادای مرز خدمات سازمان ندهينما و شما مشاور ا يشما سخنان استماع از پس •

 .ديبمانی باق بازداشت در ا يديشو آزاد شما که
 

ست؟يچ شدن بازداشت دالئل  
 
  مربوط شما به ريز موارد ازی ک يحداقل که کند فکر کانادای مرز ماتخد سازمان کهی صورت در

 . دارد نگاه بازداشت در را شما که کرد خواهد درخواست عضواز شودی م
 
 .ديباش مردم عامهی برای خطر شما) 1
 :دهد ارائه ريز موارد ازيی ها مثال است ممکن کانادای مرز خدمات سازمان ادعا، نيا از دفاعی برا

 گذشته؛ در زيآم خشونت تاررف •
 ا يو است؛ بودهی جنس روابط ا يمخدر مواد اسلحه، خشونت، شامل کهی جرائمی برای فريکی ها تيمحکوم •
 .الکل ايمخدر مواد ادياعت با ارتباط دری مسائل •
 شما مورد در خودی ادعا از تيحما در که رای قيحقا و تيفعال رفتار، نوع هر تواندی م کانادای مرز خدمات سازمان

 .دهد ارائه ديشو گرفته درنظر خطرناک فرد ک يبعنوان ديبا که
 
 نيا در را خود شواهد ديتوانی م د،يهست مردم عامهی برای خطر شما که کند ادعا کانادای مرز خدمات سازمان اگر◄

 .ديده ارائه عضو به ديباش خطرناک ديکنی نم فکر که مورد
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 در حضور مثال، بعنوان د،يده انجام را کار نیا ديده نشان را خود که بخواهند ماش ازی وقت که برسد ديبع نظر به) 2
  .کانادا از شما راندن رونيب هنگام ا یدادگاه

 در شما حضور عدمی ها زمان ازيی ها نمونه است ممکن کانادای مرز خدمات سازمان ادعا، نيا از تيحما منظور به
 نبودن نانياطم قابل و اعتماد قابل ا  ي،یشکن قانون کانادا، از شما راندن ونريب مهاجرت، به مربوطی ها مالقات وعده
 در شما نشدن حاضر باعث است ممکن که مورد نيا دری ريگ ميتصم هنگام را عوامل نيا هيکل عضو. دهد ارائه شما
 .گرفت خواهد نظر در شود خود قرار

 
 خود شواهد ديتوانی م افت، يدينخواه حضور خود قرار رد شما که شودی مدع کانادای مرز خدمات سازمان چنانچه◄
 .ديده ارائه عضو به داد ديخواه انجام را کار نيا شما ديشو حاضر که بخواهند شما از هروقت نکهيبرای مبن را
 
 .شود مشخص تواندی می ول نشده مشخص شما تیهو) 3

 ريوز ديآ شيپ مورد نيا اگر. ديباش آمده کانادا بهی جعليی شناسا مدارک با ايی يشناسا مدارک بدون است ممکن شما
 سازمان شود، امضاء مدرک نيا کهی هنگام). Minister’s opinion (ريوز دهيعق نام به کندی م ءامضا رای مدرک

 .دهد انجام شما تيهو شناختی برا مناسب تالش ديبا کانادای مرز خدمات
 
 با ديتوانی م را کار نيا شما. ديکن کمک تان تيهويی شناسای برا کانادای مرز خدمات سازمان به ديبا شما ◄
 مشخصی برا  کانادای مرز خدمات سازمان به کهی اطالعات دادن با ايی يشناسا مدارک آوردن فراهم دری سع

 .ديده انجام کند کمک شما تيهو کردن
 

 .گرفت خواهد رنظ در  کانادای مرز خدمات سازمان با را شمای همکاری ريگ ميتصم از قبل عضو
 
 نيب حقوق ا یبشر حقوق ضنق ليدل به ای یتيامن بدالئل شما که کند فکر است ممکن کانادای مرز خدمات سازمان) 4

 . ديباشی نم کانادا به ورود به مجاز افته یسازمان تیجنا و جرم ای یتکاریجنا ر،يخط تیجنا و جرم الملل،
 

ی ک يبخاطر شما ايآ که ببردی پ تا داشت برخواهديی ها قدم چه که که داد خواهد حيتوض کانادای مرز خدمات سازمان
 سازمان ايآ که کندی دگيرس تواندی م فقط عضو ،یتيوضع نيچن در. ديباشی نم کانادا به ورود به مجاز دالئل نيا از

 .داردی م بر مورد نيا در تجسسی برا را الزمی ها قدم و داردی معقول ظن سوء کانادای مرز خدمات
 
 در د،يفهمی نم رای مطلب چنانچه. ديکن گوش ديگوی م کانادای مرز خدمات سازمان ندهينما که آنچه به دقت به ◄

 .ديکنی شتريب اطالعات خواست
 

 اگری حت. گرفت خواهد ميتصم آن مورد در عضو باشد داشته وجود بازداشت در شما داشتن نگهی برای دالئل اگر
 و معقولی نيگزيجا کهی صورت در بدهد شما به صيترخ اجازه است ممکن عضو باشد موجود بازداشتی برای دالئل
 .باشد داشته وجود شما بازداشت مورد دری منطق

 
ست؟يچ بازداشت نيگزيجا  
 
 ديدار شما رسدی م نظر به که رای خطر آن از استفاده با تواندی م عضو که استيی ها تيموقع بازداشت نيگزيجا

 .کند متوازن
 

 از اجتناب ا يبخصوص شخص بای زندگ آمد، و رفت منع مقررات از اطاعت شامل موارد گونه نيا ازيی ها نمونه
ی ضروری طيشرا چه شما بخصوص مورد در که گرفت خواهد ميتصم عضو. مخدر مواد از استفاده ا يالکل دنيآشام
 . است
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 دو. باشدی م ازين ضامن ا يليکف ودوج به که رديبگ ميتصم است ممکن مخصوص عضو ص،يترخ شرائط بر عالوه
ی ضامن ا يليکف مثال، بعنوان .عملکرد قرضه اوراق و ینقد نامه ضمانت ا يکفالت: دارد وجود ضمانت ا يکفالت نوع
 در. باشدی اجتماع مددکار ک يا يخانواده عضو ک يدوست، ک يتواندی م کندی م نيتام را ضمانت ا يکفالت که

ی اطالعات ديا کردهی معرف کهی ضامن ا يليکف از است ممکن عضو و کانادای مرز خدمات سازمان ندهينما دادگاه،
 .استی مناسب فرد ضامن ا يليکف آن ايآ که رديبگ ميتصم اطالعات آن کمک به  بتواند عضو که بخواهند

 
 مثال، بعنوان. ديکن رفکی منطق و معقولی ها نيگزيجا مورد در ديبا د،يکنی م آماده دادگاهی برا را خود کهی هنگام◄
 و است موجود ضمانت ا يکفالتی برا که رای پول مقدار ن،يهمچن د،يريبگ نظر در رای ا بالقوه ضامن ا يليکف ديبا شما
 آماده ضامن ا يليکف که ديباش مطمئن ديبا نيهمچن شما. کند کمکی ريگ ميتصمی برا عضو به بتواند کهی اطالعات ريسا

 .باشدی م عضو و کانادای مرز خدمات ازمانس ندهينما بهيی گو پاسخ
 

 )ینقد سپرده ای) (cash bond(ی نقد نامه ضمانت •
ی مبلغ(ی نقد سپرده ک يديبا) ضامن ا يليکف(ی گريد شخص ا يشما بدهد،ی نقد سپرده دستور عضو چنانچه
. ديدار را صيرخت طيشرا تمام شما که شوند مطمئن که است ليدل نيا به کار نيا. ديبپرداز دولت به) پول

 کانادای مرز خدمات سازمان و داشت خواهد نگه را پول کانادا دولت د،ينکن اجرا را الزم طيشرا شما چنانچه
 .کند بازداشت و ريدستگ را شما مجددًا است ممکن

 
 )ضمانت ای ()performance bond (عملکرد قرضه اوراق •

 قول درآن که کند امضاء رای مدرک ديبا شما ضامن ا يليکف بدهد، عملکرد قرضه اوراق دستور عضو چنانچه
 ديخواه تيرعا را خود صيترخ طيشرا تمام شما که است نيا بری مبن قول نيا. بدهد را پولی مبلغ پرداخت به

 و گرفت خواهد شما ضامن ا يليکف از را پول کانادا دولت د،ينکن تيرعا را صيترخ طيشرا چنانچه. کرد
 .کند بازداشت و ريدستگ را شما مجددًا است ممکن داکانای مرز خدمات سازمان

 
 ضامن ا یليکف •

 تيرعا را خود صيترخ طيشرا تمام شما که باشد مطمئن بتواند که استی اعتماد قابل شخص ضامن ا يليکف
 دائم ميمق ک يا يکانادا شهروند ک يديبا شما ضامن ا يليکف عملکرد، قرضه اوراق ارائهی برا. کرد ديخواه
 مطمئن و دارند را ضمانت وجه پرداخت استطاعت دهند نشان که باشند قادر ديبا نيهمچن آنها. باشد اکاناد
 .کرد ديخواه تيرعا را خود صيترخ طيشرا شما که باشند

 
ی م شما که گرفت خواهد ميتصم عضو شما، مشاور ا يوشما کانادای مرز خدمات سازمان ندهينما سخنان دنيشن از پس
 انيپا در را ميتصم نيا به مربوط دالئل و خود ميتصم معموًال عضو. ديبمانی باق بازداشت در ديبا ا يديوش آزاد ديتوان

 دالئل و خود ميتصم درآن که کند نييتعی بعد دادگاهی برای خيتار است ممکن عضو معهذا،. کندی م اعالم دادگاه
ی بررسی برای شتريب زمان به ازين عضو و باشند دهيچيپ مسائل که استی صورت در نيا. کند اعالم رای ريگ ميتصم
 .باشد داشتهی ريگ ميتصم از قبل شواهد هيکل
 

شد؟ خواهد چه ديبمانی باق بازداشت در شما که رديبگ ميتصم عضو چنانچه  
 

 بازداشتی بررس جلسه ک يروز هفت عرض در شما د،يبمانی باق بازداشت در که شود داده دستور شما به چنانچه
 30 مجددًا شما بازداشت دالئل بدهد، را شما بازداشت دستور مجددًای بررس نيدوم از بعد عضو چنانچه. داشت ديخواه
 هر در و ديگرد اخراج کانادا از ا يديشو صيترخ نکهيا تا آن از پس کبار يروز 30 هر و شد خواهدی بررس بعد روز

 ارائه صيترخ درخواست از تيحمای برا رای ديدج قيحقا ديتوانی م شما بازدلشت، به مربوطی های بررس از کي
 .باشد شما به کمک به ليما که ديکن دايپ ضامن ا يليکف ک يديتوانی م شما مثال، بعنوان. ديده
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شد؟ خواهد چه ديشد صيترخ نکهيا از پس  
 

ی برا طيشرا نيا .ديکن اطاعت شده گذاشته تان صيترخی برا کهی طيشرا از ديبا ديبمان کانادا در اگر ص،يترخ از پس
  شما. داشت خواهد ادامه شوند لغو ا يکنند دايپ رييتغ کهی زمان تا ا يديشو اخراج کانادا از کهی زمان تا شما
 شما به طيشرا کهی خيتار از چنانچه کند لغو ا يدهد رييتغ را شما طيشرا که ديکن تقاضا مهاجرت بخش از ديتوانی م

 طيشرا کهی خيتار از شما تيموقع اگر ا يباشد، گذشتهی طوالنی زمان ديباش کرده تيرعا را آنها هم شما و شده ليتحم
 که ديده شرح درآن و ديسيبنو مهاجرت بخش بهی ا نامه ديبا شما. باشد کرده دايپ رييتغی اديز مقدار شده ليتحم شما به

 .ديبفرست کانادا یمرز خدمات سازمان به را نامه نيا از نسخه کيو کند رييتغ شما طيشرا ديبا چرا
 

 کردهیی شناسا )Designated foreign national(" منتصبی خارج فرد "ک یبعنوان را شما ریوز چنانچه: تذکر
 عضو د،يهست منتصبی خارج فرد ک یشما چنانچه. شودی نم مربوط شما به جزوه نیا در اطالعات شتريب باشد

 تيموقع دری افرادی برا بازداشتی بررس که داد خواهد حيتوض شما به دادگاه در کانادای پناهندگ و مهاجرت سازمان
 .شد خواهد انجام چگونه شما
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