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نابەرپرسیاریەتی :ئەو ڕینماییە یاسای پەنابەری لە کەنەدا و ڕێکارەکانی بە شێوەیەکی گشتی ڕووندەکاتەوە ،واتە ئامۆژگاریی یاسایی نییە .هەوڵبدە لەگەڵ پارێزەرێکی پەنابەریی قسەبکەیت ئەگەر بتەوێت داوای
پەنابەریی بکەیت .زانیارییەکانی ئەو باڵوکراوەیە هەتا مانگی ئایاری  ٢٠١٩یە.

کەنەدا مافی پەنابەرییت پێدەدات ئەگەر هەست بکەیت هۆکارەکانی بەجێهێشتنی
واڵتەکەت لەگەڵ داواکارییەکانی یاسای پەنابەریی کەنەدا دەگونجێت.
ئەم ڕێنماییە یارمەتیت دەدات بۆ تێگەیشتنی:
• چۆن داوای پەنابەری دەستپێدەکەیت
• زاراوەی یاسایی بۆ پارێزگاریکردنی پەنابەر
• کاتەکانی دانیشتنی دادگاییت
• جۆری بەڵگەی کە دەبێت بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی ( )IRBبدەیت
• چۆن ئامادە دەبێت بۆ رۆژی دانیشتنی دادگاییت
• لە کوێ سەرچاوەی گرنگ سەبارەت بە دانیشتنی دادگایی دەدۆزیتەوە
• چی ڕوودەدات لە دانیشتنی دادگاییت

گرنگترین هەنگاوەکانی سەرەتا:
ئێستا یارمەتیدەری
یاسایی پەیدا بکە!

هەموو هەوڵێک بدە هەتا پارێزەر
(کۆنسوڵ) ێکی باشت دەستدەکەوێت،
بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات سەبارەت بە داواکاری پەنابەریت.
ئەگەر نەتوانی پارەی پارێزەرەکە بدەیت ،داوای یارمەتیدەری
یاسایی بکە .بە زووترین کات تەلەفۆن یان سەردانی کۆمەڵگەی
خزمەتگوزاری یاسایی ( )LSSبکە( .بڕوانە الپەڕە !)٩

ئێستا دەستبکە بە
ئامادەکاریی!

دەستبکە بە کۆکردنەوەی دۆکیومێنت
و بەڵگە بۆ ئەوەی بیسەلمێنیت
چیرۆکەکەت ڕاستەقینەیە و بە ڕاستی پارێزگاریکردنی کەنەدات
پێویستە .هەموو دۆکیومێنتەکانت بە زووترین کات وەربگێڕە
سەر زمانی ئینگلیزی یان فەڕەنسی .ئەگەر شیاو بوویت بۆ
وەرگرتنی یارمەتیدەری یاسایی ،کۆمەڵگەی خزمەتگوزاری
یاسایی ( )LSSهەتا ئاستێک پارەی وەرگێڕانی دۆکيومێنتە
ئەسڵییەکان دەدات کە پێویستن بۆ دانیشتنی دادگاییت.

کورتکراوەکانی ناو ئەم ڕێنماییە
 :BOCفۆڕمی بنەڕەتی داواکاریی
 :CBSAدەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا
 :CICڕەگەزنامە و کۆچبەریی کەنەدا ئێستا ناوی  -IRCCیە
ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا
 :DFNهاواڵتیانی بیانیی دیاریکراو
 :IRB-RADبۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
تێههڵچوونهوهی (ئیستینافی) پەنابەران

 :IRB-RPDبۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران
 :IRCCڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا
 :LSLAPبەرنامەی ئامۆژگاریی یاسایی خوێندکارانی یاسا
 :LSSکۆمەڵگەی خزمەتگوزاری یاسایی (یاریدەدەری یاسایی)
 :NDPکۆی دۆکیومێنتی نیشتمانی
 :UNHCRڕێکخراوی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ
یارمەتیدانی پەنابەران
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چاوخشاندن بە مافی پارێزگاریکردنی
پەنابەریی

تۆ لەوانەیە لە ئەزموونێکی مەترسیدار دا ژیابیت یان لە واڵتی خۆتدا ڕووبەرووی
گەلێک ناعەدالەتی هاتبێیتەوە .یانیش تۆ لەوانەیە بترسێیت بگەڕێیتەوە واڵتەکەت
بەهۆی ئەوەی کە ترسناکە و ئەستەمە کارت دەستبکەوێت .ئەم فاکتەرانە مانای ئەوە
ناگەیێنن کە تۆ شایانی وەرگرتنی مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریت.
بۆ وەدەستهێنانی مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریی ،تۆ دەبێت نیشانی بدەیت
کە لەگەل واتا یاساییەکانی “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان “ کەسی پێویست بە
پارێزگاریی لێ کردن “ گونجاو بیت .تۆ دواتر لەم ڕێنماییە زیاتر فێردەبێت
سەبارەت بە واتا یاساییەکان ،بۆیە هەروەها پێویستە نیشانی بدەیت کە ئەوەی
دەیڵێیت ڕاستە .بۆ ئەوە دەتوانیت بەڵگە کۆبکەیتەوە وهەروەها ڕەوان و وردەکار
بیت لەوەی بەسەردا هاتووە.

٢

داواکاریی پەنابەریی

بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDبڕیار دەدات کە ئەگەر تۆ شایانی وەرگرتنی مافی
پارێزگاریکردنی پەنابەریی بیت.

!

کاتێک داوای “پرسیاری” مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریی لە کەنەدا
دەکەیت مانای ئەوەیە “داواکەت بۆ مافی پەنابەریی” پێشکەش دەکەیت .بۆ
ئەوەی لە داواکەت بۆ پەنابەریی سەرکەوتوو بیت ،پێویستە لەسەرت نیشانی
بدەیت کە یەکێک لەم دوو یاسایە “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان “کەسی پێویست
بە پارێزگاریی لێ کردن” دەتگرێتەوە .مانانی ئەم زاراوە یاساییانە لە بەشی
 ٩٦و  ٩٧ی یاسایی پارێزگاریکردنی کۆچبەر و پەنابەران لە کەنەدا (بڕوانە
الپەڕەکانی  ٢١-٢٠ی ئەم ڕێنماییە).
تۆ لەم شوێنە دانیشتی دادگایی پەنابەرییت دەبێت کە تێیدا
داواکەت بۆ پەنابەریی پێشکەش دەکەیت .لە کاتی دانیشتی
دادگایی پەنابەرییت ،بڕیار بە دەستێک لە بۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( ،)IRB-RPDبە ناوی سەرۆکی ئەندام ئاخاوتنی شایەتنامەی
تۆ و شایەتەکانت هەڵدەسەنگێنێت ،لەگەڵ فۆڕمی بنەڕەتی
داواکاری پەنابەرییت ( )BOCو هەر بەڵگەنامەیەکی
پێشکەشکراوی دیکەش بۆ ئەوەی بڕیار بدات ئەگەر تۆ شایانی
وەرگرتنی مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریی بیت.
ئەم بەڵگانەی لە دانیشتنی دادگاییت ڕەچاودەکرێن بریتین لە:
• فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ()BOC
• گشت فۆڕمەکانی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا
()IRCC

• هەر فۆڕمێکی دیکە کە وەک شایتنامە ناردووتە
• بەڵگەنامەکانی  IRCCیان  CBSAلەگەڵ تیبینییەکان لە کاتی
چاوپێکەوتنت لەگەڵ ئەواندا.
• کۆی دۆکیومێنی نیشتمانی ( )NDPبۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
(( )IRB-RPDبڕوانە الپەڕە )١٨
• فۆرمی داوانامەی ڤیزا کە تۆ ئیمزات کردووە بەر لە
وەرگرتنی ڤیزای کەنەدا ،ئەگەر پێشتر داوات کردبێت
• پەساپۆرتەکەت ئەگەرهەتبێت و تێیدا مۆر و تۆماری گشت
گەشتە نێودەوڵەتییەکانی نیشاندرابێت
• کۆپی بەڵگەنامەکانی ناسنامە کە پێشکەشت کردوون بە
 IRCCیان CBSA

داواکاریی پەنابەریی
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سێ شتی گرنگ کە دەبێت بزانرێت سەبارەت بە سیستەمی مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریی لە کەنەدا:

١

سیستەمی پارێزگاری لە پەنابەر لە کەنەدا رێگا بەو کەسانە دەدات کە
ڕێکاری بنەڕەتی یاساییان تێدایە ،داوای پەنابەری بکەن.

زۆربەی پەنابەران لەو کاتەی لە چاوەڕوانی دانیشتنی دادگایی دەبن ،مافی ڕوخسەتی کارکردن و خزمەتی تەندروستی بنەڕەتیان هەیە.

گۆڕانکاری گرنگ لە مەرجەکانی شایاوبوون (حوزەیرانی  :)2019ئەو خەڵکانەی کە پێش ئەوەی بگەنە کەنەدا ،داوای پەناهەندەیان
کردوە لە ویالیەتە یەکگرتەوەکانی ئەمەریکا ،ئۆسترالیا ،بەریتانیا و نیوزلەندا (لەوانەیە لە ئایندەدا واڵتی تریش بچێتە سەر ئەم لیستە)
شیاو نین بۆ ئەوەی داوای پەناهەندەیی بکەن لە کەنەدا .ئەمە ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە داواکاریان پێشکەش کردوە لە نێوان مانگی
نیسانی  8بۆ حوزەیرانی 21ی  2019تەنها بەمەرجێك نایانگرێتەوە ئەگەر دادگای کرا بن یان بڕیار لەسەر داواکاریەکانیان درا بێت.
دەزگای خزمەتگوزاری کەنەدی ( )CBSAبانگی ئەو کەسانە دەکات ،کە بەگوێرەی ئەم یاسایە شیاوی داواکاری پەناهەندەیی نین ،کە
داوا پێشکەش بکەن بۆ (هەڵسەنگاندنی مەترسییەکان پێش ناردنەوە .)PRRAدانیشتنی دادگای دادەنرێ بۆ (هەڵسەنگاندنی مەترسییەکان
پێش ناردنەوە )PRRAتەنها مەگەر کەسی داواکار ،بەبێ دانیشتنی دادگایی ،رەزامەندی لەسەر درا بێت.

٢

سێ لە پەیمانگە حکومییەکان بەشدارن لە پرۆسەی داواکردنی
پەنابەریی.

هەر پەیمانگەیەک ڕۆڵێکی جودا دەبینێت لە پرۆسەی داواکردنی پەنابەرییت و سەرچاوەی جیاوازیشیان هەیە بۆ پەیوەندیکردن .ئەگەر
شوێنی نیشتەجێبوون یان ناونیشان یان ژمارەی تەلەفۆنت گۆڕی ،پێویستە پەیوەندی لەگەڵ هەر پەیمانگەیەک بە جودا بگرێت سەبارەت
بە زانیاری تازەت.

*

 :IRB-RPDبۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
 :IRCCڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا
 :CBSAدەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا

٣

ئەو داواکاری پەنابەریی کە زۆر قورس نین لەوانەیە لە الیەن IRB-
 RPDبە ڕێگای پرۆسەی پێداچوونەوەی فایلەکە (بەبێ دادگایی) یان
کورتە دانیشتن ( ٢کات ژمێر) بڕیاری لەسەردەدرێت.

سەیری الپەڕەکانی  ٤١-٤٠بکە بۆ زانیاری زیاتر و بە زوویی بەڵگەنامە بۆ پاڵپشتیکردنی داواکارییەکەت پێشکەش بکە!

بڕاونە الپەڕە  ٤٣بۆ ناونیشانەکان و زانیاری زیاتر

٤
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کاتی دیاریکراو و بەرواری گرنگ

 IRBدانیشتی دادگایی پەنابەری بە گوێرەی وادەی بەدەستگەیشتنی ڕێکدەخات،
لەگەڵ هەندێک تایبەتمەنی (بۆ ئەو خەڵکانەی کە بەندکراون یان هیتر).
ئەو داواکارە پەناهەندانەی کە هێشتا دادگای نەکراون ،وە پێش 15ی مانگی 12
ی ( 2012کە بە داواکاری کۆن ناسراون) داواکانیان پێشکەش کردوە ،پێوستە
تەلەفۆن بۆ  IRB-RPDبکەن بەم ژمارەیە ( )1-833-534-2292بۆ ئەوەی
رۆژی دادگای-یان بۆ دیاری بکرێ.
لە دوو الپەرەی داهاتوو ،بە وردی سەیری  ٢کاتی دیاریکراو بکە .ئەم کاتە
هەڵبژێرە کە لەگەڵ حاڵەتەکەت یەکدەگرێتەوە .لەم شوێنەی چوارگۆشە بەتاڵەکە
دەبینیت ،بەروارە گرنگەکانی خۆت بنووسە.

داواکاریی پەنابەریی

٥

من داواکەم لە فڕۆکەخانە ،بەندەری دەریا ،یان
سنووری وشکایی پێشکەش کرد
ڕۆژی
چاوپێکەوتنی
یاساییت

• تەواوکردنی چاوپێکەوتنی یاسایی خۆت.
• وەرگرتنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت (.)BOC
• وەرگرتنی بەڵگەنامەیەک بە ناوی بەڵگەنامەی داواکاری پارێزگاری پەنابەری کە نووسراوە
داواکارییەکەت ڕەوانەی  IRBکراوە.
ڕۆژی چاوپێکەوتنی یاساییم:

رۆژی ١٠

بێجگە لە
دەروازەی فەرمی،
ئەگەر بە جۆرێکی
تر هاتوویتە ناو واڵتی کەنەدا-
وە پێش ئەوەی داواکاری
پەنابەری پێشکەش بکەیت،
دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا CBSA
ئاگادارە و کارمەندێکی ئەوێ
ڕێنوێنیت دەکات کە چۆن و لە
کوێ پرۆسەی داواکارییەکەت
تەواو بکەیت.

رۆژی ١٥

دوا کاتە بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبە بۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
دوا کات بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییم (:)BOC

 ١٠رۆژ بەر
لە دانیشتنی
دادگایی
رۆژی
دانیشتنی
دادگاییت

!

دوا کاتە بۆ پێدانی زانیاری پەیوەندیکردنی خۆت بە هەریەکێک لە دەزگای خزمەتگوزاری سنووری
کەنەدا ( )CBSAو بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( ،)IRB-RPDزانیاریەکانیش ئەمانەن :شوێنی نیشتەجێبوون ،ناونیشان  ،ژمارەی تەلەفۆن،
ژمارەی فاکس (ئەگەر هەبوو) ،و ئیمەیڵ (ئەگەر هەبوو).

(دوا کاتە بۆ پێشکەشکردنی لیستی شایەتەکانت لەگەڵ گشت بەڵگەنامەکان بە بۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
دوا کات بۆ پێشکەشکردنی دۆکیومێنتەکانم:

دانیشتنی دادگایی پەنابەرییت .تۆ ئاگادارنامەیەکت بە دەست دەگات لەالیەن – IRB-RPDوە ،لەو
کاتەی کە ئەوان دەتوانن دانیشتنی دادگاییت بۆ ڕێکبخەن.
بەرواری دانیشتنی دادگایيم:

کاتی دیاریکراو بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەرییت ( )BOCو رۆژی دانیشتنی دادگایت لە بیر مەکە!

ئەگەر لە دەستت چوو ،تۆ پێویستە ئامادەی “دانیشتنی دادگایی
تایبەت” بیت بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDکە لەوانەیە داواکەت
پشتگوێ بخرێت .ئەگەر داواکەت پشتگوێ خرا ،لەوانەیە
بنێردرێتەوە واڵتی خۆت و جارێکی دیکە نەتوانیت لە داهاتوودا
داوای مافی پەنابەریی لە کەنەدا بکەیت .هەندێک جار ئەوانەی
داوای پەنابەریی دەکەن ،دەتوانن بۆ بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )RPDبسەلمێنن کە جارێکی دیکە چاوبخشێنێتەوە بە
داواکانیان ،بەاڵم ئەوەش زەحمەتە ڕووبدات( .تێبینی :رۆژەکانی
“دانیشتنی دادگایی تایبەت” لە “تێبینی ئامادەبوون لە دانیشتنی
دادگایی” دیارکراوە ،ئەوەش هەمان دۆکیومێنتە کە بەرواری
دانیشتنی دادگاییەکەتی تێدایە .ئەم دوو بەروارە تێکەڵ مەکە).
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چۆن بەڵگەنامەی داواکاری پارێزگاری پەنابەری
بەدەستدەهێنمەوە ئەگەر ونبوو یان لەناوچوو یان ماوەکەی
بەسەرچوو؟

سەردانی ئۆفیسی  IRCCناوچەکەت بکە و بەڵگەنامەی ناسنامە
لەگەڵ خۆت ببە (ئەگەر هەتبوو)  ،هەروەها لەگەڵ دوو وێنە.

داواکاریم لە ناو کەنەدا پێشکەش کردووە (یان
داواکاری پێشکەش دەکەم) بە نووسینگەی ڕەگەزنامە
و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا (*)IRCC
بەرلەوەی سەردانی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCبکەیت:
• فۆڕمی خۆت لە سایتی www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/
services/application/application-forms-guides/applying-refugee-protection( canada.htmlداونڵۆد) بکە و دابەزێنە.
• تۆ دەبێت نزیکەی  ٥هەتا  ٧فۆڕم پڕبکەیتەوە بە گوێرەی ئەوەی کە ئایا پارێزەرت هەیە و ئەندامانی
خێزانەکەت چەند کەس دەبن .سەرەتا پێویستە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCو فۆڕمی
ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCبۆ هەر یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکەت
پڕبکەیتەوە.
• سەردانی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCبکە لە رۆژانی (دووشەممە هەتا
هەینی ،باشترە بەر لە کاتژمێر١٠ی سەرلەبەیانی بێت) بۆ ئەوەی گشت فۆڕمەکانت پێشکەش بکەیت و
کاتی چاوپێکەوتنی یاساییت بۆ دیاری بکرێت.
ئۆفیسی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCی ڤانکوڤەر
1148 Hornby Street, Vancouver BC
رۆژانی  :دووشەممە هەتا هەینی کاتژمێر ٨ :ی بەیانی –  ٤ی دوای نیوەڕۆ
زۆر گرنگە:
ئەگەر هێشتا
داواکاری
پەنابەرییت دەستپێنەکردبێت،
هەر ئێستا پەیوەندی بە
پارێزەرێک یان کۆمەڵگەی
خزمەتگوزای یاسایی
( )LSSبکە!
پارێزەرەکە دەتوانێت
یارمەتیت بدات بۆ:
• ئامادەبوون بۆ چاوپێکەوتنی
یاسایی خۆت
• پڕکردنەوەی فۆڕمەکانت
• ئامادەبوونی دانیشتنی
دادگایی پەنابەرییت

ڕۆژی
چاوپێکەوتنی
یاساییت

 ١٠رۆژ بەر
لە دانیشتنی
دادگایی

رۆژی
دانیشتنی
دادگاییت

وەرگرتنی بەڵگەنامەیەک بە ناوی بەڵگەنامەی داواکاری پارێزگاری پەنابەریی کە دەڵێت
داواکارییەکەت ڕەوانەی  IRBکراوە.
ڕۆژی چاوپێکەوتنی یاساییم:

دوا کاتە بۆ پێشکەشکردنی لیستی شایەتەکانت لەگەڵ گشت بەڵگەنامەکان بە بۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران (.)IRB-RPD
دوا کات بۆ پێشکەشکردنی دۆکیومێنتەکانم:

دانیشتنی دادگایی پەنابەرییت .تۆ ئاگادارنامەیەکت بە دەست دەگات لەالیەن – IRB-RPDوە ،لەو
کاتەی کە ئەوان دەتوانن دانیشتنی دادگاییت بۆ ڕێکبخەن.
بەرواری دانیشتنی دادگایيم:

ئەگەر دوا کات بۆ فۆڕمی بنەڕەتی داواکارییت ( )BOCڕیکەوتی شەممە،
یەکشەممە ،یان رۆژی پشوو بوو ،ئەوا بۆ دواتر بۆ رۆژانی وادەی کارکردن
دوادەخرێت .بۆ نموونە ،ئەگەر شەممە ٧ ،ی ئایار  ١٠رۆژ بەر لە دانیشتنی

دادگاییت بێت ،ئەوا دوا کات بۆ پڕکردنەوەی دۆکیومێنتەکانت دەکەوێتە
رۆژی دووشەممە ٩ ،ی ئایار.
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وەدەستهێنانی پارێزەری یاسایی

بیرۆکەیەکی زۆر چاکە کە پارێزەرێکت هەبێت .چەمکی پەنابەریی ئالۆزە و
کۆکردنەوەی شایەتی گونجاویش شتێکی زەحمەتە.
پارێزەران دەتوانن ئامۆژگاریت پێبدەن لەسەر زاراوە یاساییەکانی “بڕیارنامەی
پەنابەریی” یان “کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن” و بەشێک لەم زاراوانەش
کە پەیوەستن بە تۆ .ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ زانینی کام بەشی ئەزموونەکەت
پەیوەندی و گرنگی هەیە بۆ فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( .)BOCئەوان
دەتوانن ئامۆژگاریت پێبدەن دەربارەی کامە بەڵگە پێویستە هەبێت بۆ پشتگیری
کەیسەکەت .پارێزەر هەروەها دەتوانێت نوێنەرایەتی تۆ بکات لە دانیشتنی دادگاییەکە.
هەوڵبدە پارێزەرێک پەیدابکەیت بەر لە دەستپێکردنی داواکاریت بۆ پەنابەری .ئەگەر
داواکەت کردبێت و پارێزەرێکت نەبووبێت ،هەموو هەوڵێک بدە بۆ ئەوەی پەیوەندی بە
یەکێکیان بکەیت .دڵنیابە لەوەی پارێزەرەکەت ئامادەی رۆژی دانیشتنی دادگاییت دەبێت.
٨
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بە زووترین کات پەیوەندی بکە بە کۆمەڵگەی خزمەتگوزای یاسایی ( )LSSئەگەر تۆ شیاو بیت بۆ وەرگرتنی یارمەتیدەری یاسایی،
 LSSپارەی پارێزەرەکە دەدات هەتا نوێنەرایەتیت بکات.
ئەگەر  LSSبڕیاری دا تۆ شیاوی وەرگرتنی یارمەتیدەری یاسایی نیت ،دەتوانیت داوای پێداچوونەوە ی بڕیارەکەیان بکەیت .ئەگەر
هێشتا شیاوی ئەوە نەبوویت ،لەوانەیە نۆڕینگەی یاسایی دیکە هەبن کە یارمەتیت بدەن .رێکخراوی نیشتەجێبوون سەرچاوەی دیکەت پێ
بناسێنن لە کۆمیونیتی خۆت (بڕوانە الپەرە .)٤٤
تۆ لەوانەیە پارێزەرێک یان شیرەتوانێتی کۆچبەری پەیدا بکەیت .ئەگەر پارێزەرت وەگیرکەوت دڵنیا بە ئەو بڕوانامەی لە کۆمەڵگەی
یاسایی بریتش کۆڵۆمبیا هەیە .دەتوانیت لە وێب سایتی کۆمەڵگەی یاسایی لەوە دڵنیا بیت www.lawsociety.bc.ca/apps/lkup/
 mbrsearch.cfmیان تەلەفۆن بکەیت بۆ کۆمەڵگەی یاسایی (.٦٠٤٦٦٩٢٥٣٣ )Law Society
ئەگەر تۆ شیرەتوانێکی یان ڕاوێژکارێکی (کۆنسەڵتانت) دەزگای کۆچبەرانت بە دەستکەوت ،دڵنیابە لەوەی کە ئەویش ئەندامێکی خاوەن
بڕوانامەیە لە ئەنجوومەنی یاسایی شیرەتوانانی (کۆنسەڵتانت) کۆچبەرانی کەنەدا( .سەردانی وێبسایتی  www.iccrc-crcic.caبکە
لیستی ئەندامانی خاوەن بڕوانامە).
ئەگەر نەتوانی پارێزەرێک بدۆزیتەوە یارمەتیت بدات  ،پێویستە لەسەرت فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCپڕبکەیتەوە
و بە تەنها نوێنەرایەتی خۆت بکەیت لە دانیشتنی دادگایی .هەروەها تۆ لەوانەیە کەسێک پەیدابکەیت کە باوەڕت پێی هەیە بە خۆڕایی
یارمەتیت بدات.

کۆمەڵگەی خزمەتگوزاری یاسایی LSS
بۆ داواکردنی یارمەتیدەری یاسایی:
تەلەفۆن 604-601-6076 :یان
( 1-888-601-6076بە خۆڕایی)
یان سەردانی:
 Suite 400–510 Burrard St. Vancouver, BC V6C 3A8بکە.
نۆڕینگەی بەخۆڕایی ئامۆژگاری یاسایی:
بەرنامەی ئامۆژگاریی یاسایی خوێندکارانی یاسا
)(LSLAP
تەلەفۆن604-822-5791 :
کۆمەڵگەی ئەکسس پرۆ بۆنۆ ()Access Pro Bono Society
تەلەفۆن604-878-7400 :
بە خۆڕایی1-877-762-6664 :

?

من پارێزەرم نییە و خۆم بۆ دانیشتنی دادگایی ئامادە نەکردووە .ئایا
دەتوانم وادەی دانیشتنی دادگایییم دوا بخەم؟

بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( )IRB-RPDچاوەڕوانیی لە تۆ هەیە کە ئامادە بێت بۆ وادەی دیاریکراوی
دانیشتنی دادگاییت .ئەگەر بە هۆی رووداوی نەخوازراو ویستت رۆژی
دانیشتنەکە بگۆڕیت ،دەتوانیت بە نووسین داوا لە بۆردی کۆچبەریی و
پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
بکەیت کە بۆتی دوابخەن .بەاڵم ئەگەر هیچ وەاڵمێکت لەوان وەرنەگرت،
دەبێت بۆ دانیشتنی دادگاییەکەت بچیت ،نەوەک داواکارییەکەت بۆ پەنابەری
پشتگوێ دەخرێت( .بڕوانە الپەڕە  .)٤٠ئەگەر پارێزەرێکیشت دوای ئەم کاتە
دەستکەوت کە وادەی دانیشتنی دادگاییەکەت پێشتر بۆ دیارکرابوو ،خۆت بە
تەواوی دڵنیا بکە کە ئەو ئامادەی دانیشتنەکە دەبێت.

سەردانی ئامادە

READY Tours
سەبارەت بە پرۆسەی دانیشتنی دادگایی پەنابەریی فێربە و لە ژووری دادگایی
دانیشتنەکە بە ڕاستی ببینە.
تەلەفۆن604-328-3132 :
ئیمێڵREADY@refugeeclaim.ca :
www.refugeeclaim.ca/ready-tours
ISSof BC Legal Advocacy Program
نوێنەرایەتی یاسایی بەخۆڕایی پێشکەش بە داواکارانی پەنابەریی دەکات.
2610 Victoria Drive
تەلەفۆنExt 1624 604-684-2561 :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoa
FN942eCCdUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNC
OTcyOS4u

!

لەبیرت بێت کە ئەوە داواکاری مافی پەنابەریی تۆیە و ئەگەر کاتی
دیاریکراو لە دەست بدەیت ،داواکەت بە پشتگوێخستن بڕیاری
لەسەر دەدرێت .هەرچەندە تۆ پارێزەریشت هەبێت ،بەاڵم پێویستە خۆشت
کەسێکی چااڵک بیت ،دۆکیومێنتەکانت ئامادە بکەیت ،هەروەها بەڵگە
کۆبکەیتەوە و لەگەڵ شایەتەکان و ئامادەبیت بۆ ئەوەی شایەتی بدەیت.
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تەواوکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەرییت ()BOC

فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCگرنگترین دۆکیومێنتی داواکەتە
بۆ پەنابەریی .لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCزانیاری وردت
سەبارەت بە خۆت کە تۆ کێیت و بۆچی داوای پەنابەریی دەکەیت لە کەنەدا .ئەوا
ئەندامێکی بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDزانیاری ناو فۆڕمی ( )BOCو شایەدی دانیشتنەکەت
و بەڵگەکانی بەکار دەهێنێت هەتا بڕیار بدات کە ئایا یاسای “بڕیارنامەی
پەنابەریی” یان “کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن” تۆ دەتگرێتەوە .تۆ
لە رۆژی دانیشتنی دادگاییت پرسیارت لێ دەکرێت دەربارەی فۆڕمی بنەڕەتی
داواکاری پەنابەرییت (.)BOC

 ١٠داواکاریی پەنابەریی

هەوڵبدە پارێزەرێک پەیدابکەیت بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ
پڕکردنەوەی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ()BOC
و فۆڕمەکانی دیکە .ئەگەر ئەوە کارێکی زەحمەت بوو،
هەوڵبدە ئەمجارە پارێزەر پەیدابکەیت هەتا ئامۆژگاریت پێبدات
کە چ زانیارییەکەت پێویستە بەر لە دەستپێکرنی داواکەت
(بڕوانە الپەڕە  ٩و  .)٤٤ئەگەر پارێزەرت وەگیرکەوت ئەوا
پارێزەرەکەت وەرگێڕێک دەهێنێت بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ
تەواوکردنی فۆڕمی بنەڕەتی پەنابەریی  .BOCبۆ تۆ گرنگە
بەر لە پڕکردنەوەی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت
( )BOCبزانیت کە ئەم مەسەلە یاساییانە چین کە ئەندامەکەی
بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDبەهەندی وەردەگرێت.

ئەم زانیارییانەی لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی
( )BOCپێشکەشی دەکەیت ،پێویستە هەتا بڵییت ڕاست و
تەواوبن .ئەگەر زانیارییەکانی دۆکیومێنتەکانی دیکە ،بۆ نموونە
فۆرمی ڤیزاکەت ڕاست نەبوو ،ئەمە لەگەڵ پارێزەکەت تاوتوێ
بکە بۆ ئەوەی زانیاری دروست لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەریی ( )BOCدابنێیت .وەاڵمی بێ هۆ یان بێ مانا و
گریمانەیی مەدە .وەاڵمێکی هەر پرسیارێکت نەزانی ،ڕوونی
بکەرەوە کە تۆ وەاڵمی پرسیارەکە نازانیت .ڕاستگۆبە .ئەگەر
لە پرسیارێک تێنەگەیشتیت ،داوا لە پارێزەرەکەت بکە بۆت
ڕوونبکاتەوە .داواکاری پەنابەرییت لەوانەیە رەفز بکرێت ئەگەر
وەاڵمی هەڵە و زانیاری نادروستت دابێت ،یان زانیاری گرنگت
ئاشکرا نەکردبێت.

کاتێک تۆ فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCپڕدەکەیتەوە،
بۆیە لە بیرت بێت کە:
• لەم ڕێنماییە ئەم بەشانە بخوێنەوە بە ناوی “زاراوە یاساییەکان” و “مەسەلە یاساییەکان” ،ئەوانە یارمەتیت دەدەن بۆ ئەوەی بزانیت کە
چۆن فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCپڕدەکەیتەوە( .بڕوانە الپەڕە )٢٧-١٩
• فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبە زمانی ئینگلیزی یان فەڕەنسی پڕبکەرەوە .ئەگەر بۆ تۆ زەحمەت بوو بەم زمانانە
بنووسیت ،پەیوەندی بەم ڕێکخراوانە بکە کە یارمەتی داواکارانی پەنابەریی دەدەن (بڕوانە الپەرە  .)٤٨-٤٥بۆ دابەزاندنی (داونلۆد)
فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCسەردانی ئەم سایتە بکە  www.irb-cisr.gc.caو لە ( )BOCبگەڕێ.
• گشت پرسیارەکان وەاڵم بدەرەوە .هیچ بۆشاییەک بەجێ مەهێڵە .ئەگەر وەاڵمی پرسیارێکت نەزانی بنووسە “.”I DO NOT KNOW
• وشەی “ ”n/aواتە “پەیوەست نییە” بنووسە ئەگەر پرسیارەکە تۆ نەگرێتەوە.
• پرسیارەکە تێبگە بەرلەوەی وەاڵم بدەیتەوە.
• وەاڵمەکانت بە جوانی بنووسە یان فۆرمەکە لە کۆمپیوتەر پڕبکەرەوە.
• الپەڕەیەکی زیادە بەکار بهێنە ئەگەر لە فۆڕمەکە شوێن نەبوو بۆ ئەوەی بە تەواویی وەاڵمی
پرسیارەکان بدەیتەوە.
• ئەگەر تۆ لە زیندان بوویت ،بنووسە کە تۆ بەندکراویت و بارودۆخەکانی زیندان وایکرد بۆت
ئەستەم بێت فۆڕمەکە پڕبکەیتەوە .بۆیە لەوانەیە وەاڵمەکانیشت تەواو و ڕاست نەبن .لە دوا الپەڕەی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەریی ( )BOCو لە نزیک ئیمزاکەت ئەوەی سەروو بنووسە.
• ئەگەر تۆ دڵنیا نەبوویت لە بەروار و زانیارییەکان ،دەبێت ئەوە لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCبڵێیت .هەر تەنها
بەرواری تەواو بدە لەو کاتەی بە تەواوی لە ڕۆژەکان دڵنیا بیت.
• چاوێک بە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبخشێنە بۆ ڕاستکردنەوە و بەراوردکردنی لەگەڵ فۆڕمی
ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCبۆ دڵنیابوون لەوەی زانیارییەکان ڕاست و دروستن لە گشت فۆرمەکان.
• ئەگەر وەرگێڕت هەبوو ،پرسیاری لێ بکە بۆ ئەوەی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبە زمانی خۆت بۆ بخوێنێتەوە.
• داوا لە وەرگێڕەکەت بکە بۆ ئەوە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبۆ ئیمزا بکات لە الپەڕە .١٠
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• کاتێک دڵنیا بوویت کە زانیارییەکانت ڕاستن ،لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCالپەڕە  ١٠ئیمزا لەسەر دانپێنانەکەت
بکە .ئەگەر کاتی تەواوت نەبوو بۆ پێدانی زۆر لە وردەکاری یان چاوخشاندنەوە بە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت (،)BOC
بەر لە ئیمزاکردنی ،ئەوە لەسەر فۆرمەکەت بنووسە.
• فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCبۆ هەر ئەندامێکی خێزانەکەت پڕبکەرەوە کە داوای پەنابەریی دەکەن لە کەنەدا.

ئەگەر یارمەتیدەری یاساییت نەبوو:
• ئەگەر بۆت کرا پارێزەرێک پەیدا بکە کە ئەزموونی هەبێت لە بواری یاسای پەنابەریی بۆ ئەوەی چاو بە فۆرمەکەتدا بخشێنێت.
• چاو بە ڕێنمایی داواکاری پەنابەریی بخشێنە لە وێبسایتی بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( )IRB-RPDبۆ وردەکاری ڕێنوێنییەکان (سەردانی ئەم سایتە بکە  www.irb-cisr.gc.caو لە “ڕێنمایی داواکاری” بگەڕێ).
• بەشدار بە لە سەردانی ئامادە (( )READY Tourبڕوانە الپەڕە .)٩

فۆڕمەکانی دیکە:
هاوکات لەگەڵ فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( ،)BOCهەروەها پێویستە تۆ ئەم فۆڕمانەی خوارەوەی ڕەگەزنامە و
کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCپڕبکەیتەوە
• لیستی پێداچوونەی دۆکیومێنتەکان
• نموونەی فۆڕمی گشتی بۆ کەنەدا
• پەیوەندیداری زیادە/دانپێدانان
• نەخشەی  – Aپاشخانی کەسیەتی/دانپێدانان

• نەخشەی  – ١٢زانیاری زیادە – داواکاری پەنابەریی لە
ناوەوەی کەنەدا (داواکارانی پەنابەری دەبێت بۆ ڕوخسەتی
کارکردن ئەم فۆرمە پڕبکەنەوە ،سەیری الپەڕە  ٤٠بکە)
• بەکارهێنانی نوێنەر (ئەگەر پارێزەرت هەبوو یان شیرەتوانی
(ڕاوێژکاری) کۆچبەران)

گشت فۆڕم و ڕێنوێنییەکانی چۆنیەتی پڕکردنەوەیان لەم سایتە بدۆزەرەوە
www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms.guides/applying-refugee-protection-canada.html

?

ئایا من دەبێت فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCبۆ هەر
یەکێک لە منداڵەکانم پڕبکەمەوە و پێشکەشیان بکەم؟

مندااڵنی تەمەن  ٦ساڵ و بچووکتر کە داوای مافی پەنابەریی دەکەن لەگەڵ
باوکیان یان دایک ،مەرجە تەنها بەشەکانی  1a–1gلە الپەڕە  ٢ی فۆڕمی
بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCپڕبکەنەوە .فۆڕمەکە دەبێت ئیمزا
بکرێت لە الیەن باوک یان دایکی منداڵەکە یان لەالیەن نوێنەری دیاریکراو
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(بڕوانە الپەڕە  .)٤٠مندااڵنی تەمەن  ٧هەتا  ١٧ساڵ کە داوای مافی
پەنابەریی دەکەن لەگەڵ باوکیان یان دایک ،مەرجە تەواوی فۆڕمی بنەڕەتی
داواکاری پەنابەریی ( )BOCپڕبکەنەوە .فۆڕمەکە دەبێت ئیمزا بکرێت لە
الیەن باوک یان دایکی منداڵەکە یان لەالیەن نوێنەری دیاریکراو.

پێشکەشکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەرییت ()BOC

بەر لە پێشکەشکردنی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( ،)BOCلەگەڵ
پارێزەرەکەت بە شێنەیی بە فۆڕمەکەدا بچۆرەوە .دڵنیا بە لەوەی ڕاست و تەواوە
و لەم شتانەش دەگەیت لە فۆڕمەکەدا نووسراون .ئەگەر تۆ خۆت فۆڕمی بنەڕەتی
پەنابەریت  BOCپڕکردەوە  ،پرسیار لە پارێزەرێک یان نووسینگەیەکی
ئامۆژگاری یاسایی بکە بۆ ئەوەی پێداچوونەوە بۆ فۆڕمەکە بکات و دڵنیا بێت
لەوەی کە ڕوونە و گشت وردەکارییە گرنگەکانی تێدایە.

!

دڵنیا بە لەوەی کە کۆپییەک لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت
( )BOCبۆ خۆت هەڵبگریت ،لەگەڵ گشت دۆکیومێنت و فۆڕمەکانی
پێشکەشت کردوون.
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چۆن و کەی و لە کوێ فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCپێشکەش دەکەیت هەموو پەیوەستن بەوەی لە چ شوێنێک
داواکارییەکە دەکەیت بۆ پەنابەریی.

أ .ئەگەر داواکاری پەنابەرییت لە فڕۆکەخانە ،سنووری وشکایی ،یان
بەندەری دەریا پێشکەش بکەیت:
کاتێک فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCوەردەگرێت ،تۆ تەنها لە ماوەی  ١٥رۆژدا دەبێت فۆڕمەکە پێشکەش بە بۆردی
کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبکەیەتەوە .ئەگەر دوا مۆڵەت کەوتە رۆژی شەممە،
یەکشەممە ،یان هەر رۆژێکی پشوو ،پێشکەشکردنی فۆڕمەکە دەگۆڕدرێت بۆ رۆژی دوایی لە رۆژەکانی کارکردن (دووشەممە تا
هەینی) .سەیری یاداشتی کاتەکانت بکە لە الپەڕە .٦
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چی دەبێت ئەگەر نەمتوانی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی
( )BOCلە کاتی خۆی پڕبکەمەوە؟

ئەگەر نەتوانی لە دوا مۆڵەتی دیاریکراودا بە هۆی حاڵەتێکی فریاکەوتن
(طواري) ،فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCپێشکەش
بکەیت ،دەبێت بەر لە تەواوبوونی کاتەکە و لە ماوەی  ٣رۆژدا لە (رۆژانی
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دوو دانە کۆپی ئەسڵی و پڕکراوە لە فۆڕمی بنەڕەتی
داواکاری پەنابەریی ( )BOCبۆ خۆت بکە.

فۆڕمێکی ئەسڵی و یەکێکی کۆپیکراو لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری
پەنابەریی ( )BOCبە دەست یان بە ڕێگەیەکی پەلە پۆست پێشکەش
بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDبکە .فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی
( )BOCهەرگیز بە ڕێگەی بەریدی ئاسایی مەنێرە .ئەگەر لە ٢٠
الپەڕە کەمترت هەبوو ،ئەوا دەتوانیت فۆڕمەکان بە هۆی فاکس ژمارە
( )٦٠٤٦٦٦٣٠٤٣پێشکەش بکەیت و بینێریت.
بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ()IRB-RPD
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver BC, V6B 6C9
کۆپیەک لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCبۆ خۆت
هەڵبگرە .ئەگەر فۆڕمە ئەسڵییەکەت بە دەست پێشکەشی بۆردی
کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( )IRB-RPDکردبوو ،ئەوا داوایان لێ بکە مۆری “وەرگیراوە” وەک
سەلماندنێک بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمە ئەسڵییەکەت .ئەگەر فۆڕمی
بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCبە رێگەی پەلە پۆست بنێریت،
داوا بکە پسوولەی هەناردنەکەت پێبدەن .بەاڵم ئەگەر فۆڕمەکەت
بە ڕێگەی فاکس بنێریت ،ئەم الپەڕەیە بۆ خۆت هەڵبگرە کە دەڵێت
فاکسەکە بە سەرکەوتویی گەیشتووە.
کارکردن) بە نووسین بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDئاگاداربکەیتەوە بۆ ئەوەی کاتێکی
زیاترت پێبدەن .ئەگەر هیچ وەاڵمێکت لە بۆرد وەرنەگرت ،فۆرمەکەت لە
دوا مۆڵەتی دیاریکراودا پێشکەش بکە هەرچەندە تەواویشت نەکردبێت.
لەگەڵ فۆڕمەکەت نامەیەکیش بۆ بۆردی  IRB-RPDبنێرە و تێیدا باس بکە
لەبەرچی نەتوانی لە وادەی خۆی تەواوی بکەیت.

ب .ئەگەر داواکاری پەنابەرییت لە ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و
پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCپێشکەش بکەیت:
فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCو گشت فۆرمەکانی دیکە لە الیەن پارێزەرێک پڕبکەرەوە ئەگەرهەتبێت.
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کۆپییەک لە نوسخەی ئەسڵی و تەواوی فۆڕمی
بنەڕەتی پەنابەریی  BOCو هەموو فۆرمەکانی
ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا
 IRCCبۆ خۆت هەڵبگرە.

فۆڕمی بنەڕەتی پەنابەری  BOCو فۆرمەکانی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی
کەنەدا  IRCCو هەروەها لەگەڵ چوار وێنە بۆ هەر ئەندامێکی خێزانەکەت کە لە
داواکاری پەنابەرییت هەن ،بگەیێنە بە ئۆفیسی ( .IRCCسەیری الپەڕە  ٧بکە بۆ
ناونیشانی )IRCC

بۆ شێوازی وێنەگرتن سەردانی ئەم سایتە بکە www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
application/application-forms-guides/guide-5746-applying-refugee-protection-within-canada.
.html#appendixA
(کاتێک تۆ فۆڕمەکەت پێشکەش دەکەیت ،کارمەندێکی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCرۆژێکت بۆ دادەنێت بۆ
ئەوەی بەگەڕێیتەوە بۆ چاوپێکەوتن هەتا دیاریبکرێت کە ئایا تۆ شیاویت بۆ ئەوەی داوای مافی پەنابەریی بکەیت لە کەنەدا .لەم چاوپێکەوتنە
ئەگەر کارمەندەکە بڕیاری دا کە تۆ شیاویت بۆ پەنابەریی ،ئەوا کەیسەکەت ڕەوانەی  IRB-RPDدەکرێت).

٣

کاتێک فۆڕمەکەت پێشکەش بە ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ()IRCC
دەکەیت ،پەساپۆرتەکەت و ناسنامە و دۆکیومێنتەکانی دیکەش لەگەڵ خۆت ببە.
 IRCCدۆکیومێنتە ئەسڵییەکە هەڵدەگرێت و کۆپیەکی باوەڕپێکراویش بە تۆ دەدات.

ئەگەر لەم کاتە دۆکیومێنتی پاڵپشتی دیکەشت هەبوون ،گشتیان بە وەرگێڕدراوی
بۆسەر زمانی (ئینگلیزیی یان فەڕەنسی) ئامادە بکە .کۆپی بۆ دۆکیومێنتەکانی پاڵپشتیت
بکە و یەک دانە لە هەموویان لەگەڵ  BOCیەکەت پێشکەش بە  IRCCبکە .دڵنیابە پارێزەرەکەت بە هەموو دۆکیومێنتەکاندا بچێتەوە بەر
لەوەی بیانبەیت بۆ ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا (.)IRCC

?

چی دەبێت ئەگەر لە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ()BOC
شتێکم لە بیرچوو یان بە هەڵە پڕمکردەوە؟

تۆ یان پارێزەرەکەت دەبێت پەیوەندی بە  IRB-RPDبکەن ،بە گوێرەی ئەم
هەنگاوانە:
• گۆڕانکاریی لە کۆپی فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCخۆت
بکە و هێڵیان بە ژێردا بێنە .پاشان ناو و ئیمزای خۆت لەگەڵ بەرواری
رۆژەکە لە سەر هەر الپەڕەیەک دابنێ کە گۆڕانکارییت تێدا کردووە.
• نامەیەک بنووسە کە لەبەرچی ئەم گۆڕانکارییانەت کردوون .بنووسە،
(These changes are complete, true, and correct, and
I understand that the declaration is of the same force

 )and effect as if made under oathواتە “ئەم گۆڕانکارییانە
تەواو و ڕاست و دروستن و ،دەزانم کە ئەم دانپێدانەم هەمان هێز و
کاریگەری ژێر سوێندخواردنەکەمی هەیە ”.ئیمزا بکە و بەرواری رۆژەکە
لەسەر نامەکەت دابنێ.
• کۆپییەک لە الپەڕە ئەسڵییەکانی فۆڕمەکەت و الپەڕە گۆڕدراوەکان و
هەروەها لەگەڵ نامەکەت بۆ بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا –
بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبنێرە لە ماوەی کەمتر لە
 ١٠رۆژ پێش دانیشتنی دادگاییت.
• کۆپییەکیش بۆ ئەرشیفی خۆت هەڵبگرە.

داواکاریی پەنابەریی ١٥

کۆکردنەوەی بەڵگە :چاوخشاندنەوە

زۆر گرنگە بەڵگە بۆ پاڵپشتی داواکەت کۆبکەیتەوە .ئەوەش مانای ئەوەیە زۆرترین
دۆکیومێنت کۆبکەیتەوە کە نیشان بدات ئەوەی دەیڵێت سەبارەت بەم شتانەی لە
واڵتەکەدا بەسەرت هاتوون ڕاستن .ئەم دۆکیومێنتانە یارمەتی ئەندامە سەرەکییەکەی
بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( )IRB-RPDدەدەن بۆ ئەوەی لە حاڵەتەکانی مافی مرۆڤ لە واڵتەکەت بگات لە
پەیوەندی بە داواکارییەکەت .گشت دۆکیومینتەکان دەبێت بۆ سەر زمانی ئینگلیزی
یان فەڕەنسی وەربگێڕدرێن بەر لەوەی بدرێن بە بۆردی .IRB-RPD
هەر ئیستا دەستبکە بە کۆکردنەوەی بەڵگە! ئەگەر پارێزەرت هەبوو ،لێی بپرسە
چ جۆرە بەڵگەیەکی تایبەتت پێویستە بۆ داواکارییەکەت .هەردەم پارێزەرەکەت
ئاگاداربکەرەوە سەبارەت بە بەڵگەی تازە کە بە دەستت گەیشتوون .دڵنیابە لەوەی
کاتێکی تەواو بە پارێزەرەکەت بدەیت تا بە بەڵگەکاندا بچێتەوە دوای وەرگێڕانیان.

١٦

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

١

بە شێوەیەکی گشتی تۆ دەبێت دوو جۆرە بەڵگە بۆ پاڵپشتی داواکەت پێشکەش بکەیت.

بەڵگەیەک کە تایبەتمەندە بە داواکەت:

أ

ئەم جۆرە بەڵگەیەی پاڵپشتی نیشان دەدات کە کەسیێتی تۆ لە مەترسیی دایە و نموونەی ئەم
بەڵگانەش ئەمانەن:

• ئایا وێنە ،نامە ،ڤیدیۆ ،ئیمەیڵ ،یان دۆکیومێنتەکانی دیکەت کە نیشان دەدەن کێشەیەکت
هەیە؟ ئەم بەڵگانە پەیدا بکە!
• ئایا بۆ یارمەتی وەرگرتن سەردانی پۆلیس یان هەر دەزگایەکی حکومەتت کردووە؟
کۆپییەک لە ڕاپۆرتی پۆلیس بهێنە یان هەر سەلماندنێکی دیکە بۆ چوونت بۆ ئەوێ.
• ئایا یارمەتی پزیشکییت وەرگرتووە؟ تۆماری مانەوەت لە نەخۆشخانە یان لە الی
دکتۆر بهێنە.
• ئایا هیچ ڕاپۆرتە هەواڵ هەن سەبارەت بەم خەڵکانەی پەیوەندیان لەگەڵ کەیسەکەی تۆ هەبێت؟ ئەم
ڕاپۆرتانە پەیدا بکە!
• ئایا خەڵکێک هەن شایەدی ئەوە بدەن کە چیت بەسەرهاتوو؟ لێیان بپرسە ئەم شتانە بنووسن و بۆتی بنێرن .ئەگەر دەکرێت ،لە کەسەکە
داوابکە لەبەردەم پارێزەرێک یان نووسینگەیەکی یاسایی سوێند بخوات کە باوەڕنامەکەی ڕاستە.
• ئایا خەڵکێک هەن کە هەمان جۆرە کێشەیان بەسەرهاتبێت کە تۆ هەتبووە؟ لێیان بپرسە کە ئەزموونی خۆیان بۆت بنووسن .ئەگەر
دەکرێت ،لە کەسەکە داوابکە لەبەردەم پارێزەرێک یان نووسینگەیەکی یاسایی سوێند بخوات کە باوەڕنامەکەی ڕاستە.
• ئایا داواکەت پەیوەستە بە باوەڕی ئاینیت یان ئەندامبوون لە پارتێکی سیاسی یان دەستەیەکی دیکە؟ ئەم دۆکیومێنتانە پەیدا بکە کە
ئەندامبوونەکەت نیشان دەدەن.
• ئایا تەندروستی باری دەروونیت ئازاری بەرکەوتوە لە ئەنجامی ئەو شتەی بە سەرتدا هاتووە؟ ڕاپۆرتێک لەالیەن دکتۆرێک یان
پسپۆڕێکی دەروونی لە کەنەدا بهێنە کە کێشەی تەندروستی حاڵەتەکەت باسکرابێت .بە دەستهێنانی ئەم ڕاپۆرتە کاتێکی زۆر
دەخایێنێت ،بۆیە لە نزیکترین کاتدا سەردانێک ڕێک بخە .ئەگەر نەتوانی بۆ رۆژی دانیشتنی دادگاییت ڕاپۆرتەکە ببەیت ،نامەیەک
بۆ بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبنووسە و تێیدا باس بکە کە تۆ
هەوڵدەدەیت بیهێنیت .شیبکەوە کە چ جۆرە هەوڵێکت داوە بۆ بەدەستهێنانی ڕاپۆرتەکە بەر لە دانیشتنی دادگاییت ،هەروەها بەروارێک
دیاری بکە کە چاوەڕوان دەکەیت ڕاپۆرتەی تێدا ئامادە بێت .لە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDداوابکە دانیشتنەکەت دوا بخەن هەتا ڕاپۆرتەکە بە دەستدەهێنیت .لەوانەیە بۆردی  IRB-RPDپێتبڵێت کە
پێویستە لە رۆژی دیاریکراودا ئامادەی دانیشتنی دادگاییت بیت .لەم کاتەدا ،ئاگادار بە وەسفی کێشەی تەندروستی و باری دەروونی
خۆت بکەیت لە دانیشتنەکە و باسی کاریگەرییەکی بکە لەسەر یادەوەریی و تواناییت بۆ پێناسەکردنی ئەم شتانەی بەسەرت هاتوون.

?

ئایا هیچ ڤیدیۆ و وێبسایت و دۆکیومینتێکت هەیە پێویستی بە
وەرگێڕان هەبێت؟

بەڵێ! گشت ئەم بەڵگەنامەی لەبەر دەستتن دەبێت بۆ سەر زمانی ئینگلیزی
یان فەڕەنسی وەربگێڕدرێن .ڤیدیویەکانیش دەبێت بکەن بەنووسین ،لەوانەیە
نرخەی وەرگێڕانیان زۆر گرانیش بێت .ئەگەر تۆ لە توانادا نەبوو لە خەرجی
خۆت هەموو شتەکان وەربگێڕیت ،دۆکیومێنتەکانی گرنگ هەلبژێرە .بە

نووسین لە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDبڵێ کە دۆکیومێنتی دیکەت هەن و توانایی ماددیت
نییە وەریانبگێڕیت .ئەم دۆکیومێنتانە لەگەڵ خۆت ببە بۆ دانیشتنەکە و بۆ
ئەندامی سەرەکی دادگا شییبکەرەوە کە دۆکیمێنتەکان چیان تێدایە( .سەیری
الپەڕە  ٢٩بکە بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە وەرگێڕان)

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ١٧

ب

تۆ هەروەها دەبێت ئەم دۆکیومێنتانەش بهێنیت کە ڕەگەزنامەکەت نیشان دەدەن و پاڵپشتی قسەکانت دەکەن کە چۆن لە واڵتی خۆت
لە مەترسیی دابوویت (بۆ نموونە بڕوانە الپەڕە  .)٢٣ئەگەر تۆ ڕەگەزنامەکەی خۆت دوای دانیشتنی دادگاییت دەستکەوت ،مەرجە
کۆپییەکانی دۆکیومێنتەکانی ناسنامەت بە زووترین کات بنێریت بۆ بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران (.)IRB-RPD

٢

بەڵگەی حاڵەتەکانی مافی مرۆڤ لە واڵتەکەت:

ئەم جۆرە بەڵگەیە بریتییە لە ڕاپۆرتی سەرچاوەی باوەڕپێکراو لە بارەی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ ،ڕووداوە سیاسییەکان و هەروەها ئەم
هەوااڵنەی پەیوەستن بە داواکاریی پەنابەرییت.
بۆ نموونە:
• کۆی دۆکیومێنتی نیشتمانی ( )NDPی بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
تایبەت بە واڵتەکەت دەتوانیت لەم سایتە بدۆزیتەوە ( www.irb-cisr.gc.caبۆ “ ”NDPبگەڕێ و واڵتەکەت هەڵبژێرە).
کۆی دۆکیومێنتی نیشتمانی ( )NDPی واڵتەکەت لەالیەن بەشی لێکۆڵینەوەی  IRB-RPDڕێكخراوە .لەم کۆدەدا دۆکیومێنت هەن
وەسفی هەڵومەرجی واڵتەکەی تۆشی تێدایە و لە چەند بەش پێکهاتووە و تەنها ئەم بەشانە بخوێنەوە کە تۆ دەگرێتەوە .ئەندامی سەرەکی
دادگا لە دانیشتنی دادگاییت زانیاری ناو ئەم دۆکیومێنتانە بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی یارمەتی بدەن هەتا بڕیار لەسەر داواکارییەکەت
بدات .گەلێک لە ڕاپۆرتەکانی کۆی دۆکیومێنتی نیشتمانی ( )NDPلەوانەیە ساڵێک کۆن بن .بۆیە تۆ دەبێت ڕاپۆرتی تازەتر پێشکەش
بکەیت لە هەر کوێیەک بۆت کرا.
• نوێترین ڕاپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ (وەک :ڕێکخراوی ئەمنیستی
نێودەوڵەتی و ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤ) ،هەروەها ڕاپۆرتەکانی نەتەوە
یەکگرتووەکان و راپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا؛
هەواڵنامە و وتار یان ڤیدیۆ کە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکەت بخەنە ڕوو.
هەندێک لەم ڕاپۆرتانە لە کۆی دۆکیومێنتی نیشتمانی  NDPهەن کە پێشتر ئاماژەی
پێکرا ،بەاڵم تۆ دەبێت هەوڵبدەیت ئەگەر ڕاپۆرتی نوێ پەیدا بکەیت.
• وتار و ڕاپۆرتی ڕۆژنامەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە واڵتەکەت.
• تۆ لەوانەیە تا ئاستی  ١٠٠الپەڕە سەبارەت بارودۆخی واڵتەکەت پێشکەش بکەیت بۆ
پاڵپشتی داواکاری پەنابەریت .بەاڵم ئەگەر تۆ ویستت لە  ١٠٠الپەڕە زیاتر پێشکەش
بکەیت ،ئەوا دەبێت داواکارییەک بنێریت بۆ  IRBو تێیدا ڕوونبکەیتەوە کە بۆچی
هەریەک لەم بەڵگەنامانە گرنگن بۆ داواکاری پەنابەریت .کۆدی دۆکیومێنتی نیشتمانی
 NDPواڵتەکەت بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە ناو داواکاری پەنابەریتدا هەیە ،بۆیە
پێویست ناکات ئەم برگانەی کۆپی بکەیت و پێشکەشی  IRB-RPDبکەیت.

?

ئایا دەبێت چی بکەم ئەگەر نەمتوانی هەندێک لە دۆکیومێنتەکان
بهێنم پێش دانیشتنی دادگاییم؟

تۆ دەبێت لە رۆژی دانیشتنەکە ڕوونبکەیتەوە کە لەبەرچی نەتوانی

 ١٨ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

دۆکیومێنتەکان پەیدا بکەیت .باس لەم کاتانە بکە کە هەوڵت داوە بۆ
پەیداکردنی (ئیمەیڵ ،نامە ،پەیام ،تەلەفۆن) .کۆپی ئیمەڵ و نامە و پسولەی
هەناردنی پەیامەکان لەگەڵ خۆت بهێنە بۆ دانیشتنەکە.

کۆکردنەوەی بەڵگە :زاراوە یاساییەکان

بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بیت لە دانیشتنی دادگاییت ،دەبێت ئەم بەڵگانە پەیدا بکەیت کە
نیشانی دەدەن گشت زاراوە یاساییەکانی “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان “کەسی پێویست
بە پارێزگاریی لێ کردن” لەگەڵ تۆدا دێنەوە وەک ئەوەی لە یاسای پارێزگاریکردن
لە کۆچبەر و پەنابەران پێناسە کراوە .بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا –
بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبڕیار دەدات کام لەم زاراوانە
تۆ دەگرێتەوە لەو کاتەی داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی هەڵدەسەنگێنێت .ئەگەر
تۆ ڕەگەزنامە و یان نیشتەجێی هەمیشەیی (ئیقامەی دائیمی) زیاتر لە واڵتێکت
هەبوو ،دەبێت نیشانی بدەیت کە لە هەر یەکێک لەم واڵتانە ژیانت لە مەترسیی دایە.
الپەڕەکانی داهاتوو یارمەتیت دەدات بۆ ئەوەی بزانیت ئەم فاکتەرانە چیین کە ئەندامە
سەرەکییەکەی دادگا بە هەندیان هەڵدەگرێت لە کاتی دانیشتنی دادگاییت ،هەروەها تۆ
دەبێت چ جۆرە بەڵگەیەکیش بۆ هەر زاراوەیەک کۆبکەیتەوە.
بۆ نموونەی بەڵگەنامەکان ،بڕوانە الپەڕە  ،١٨ ،١٧و  ٢٣هەتا  ٢٧لە ڕێنماییە.

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ١٩

واتای “ بڕیارنامەی پەنابەریی”
(بڕوانە بەشی  ٩٦لە یاسای پارێزگاریکردن لە کۆچبەر و پەنابەران)

بۆ ئەوەی لەگەڵ مانای “بڕیارنامەی پەنابەریی”
بێیتەوە ،تۆ پێویستە ماناکانی هەر شەش بەشی
خوارەوەی تێدا بێت:

١
٢

ئەگەر من بۆ واڵتەکەم بگەڕێمەوە ،بە جیددی لەوانەیە دووچاری
ڕاوەدونان ببمەوە (حاڵەتی یاسایی :ڕاوەدونان)،

ئایا لەگەڵ
مانای ئەم
بەشە دێیتەوە؟

ئایا دەتوانیت چ بەڵگەیەک کۆبکەیتەوە کە
نیشان بدات لەگەڵ مانای ئەم بەشە دێیتەوە؟

بڕوانە الپەڕە ٤١

و

ئەم ڕاوەدونانەی من بە هۆی:
ڕەگەز/ئاین/نەتەوە/ڕای سیاسی/یان ئەندامبوون لە ڕێکخراوێکی
کۆمەاڵیەتی تایبەت.

*

(تێبینی :واتای “ڕێکخراوی کۆمەاڵیەتی” ئاماژەیە بۆ
زۆر لەم جۆرە گروپانەی کە لەسەر :ڕەگەز ،تێڕوانینی
سێکسی ،پەککەوتەبوون ،خێزان ،کۆمەڵی بازرگانی،
هتد)
و

٣
٤
٥
٦

من بەڕاستی دەترسم بگەرێمەوە واڵتەکەی خۆم.

بڕوانە الپەڕە ٢٤

(حاڵەتی یاسایی :ترسێکی ئاشکرا)
و
لەسەر بنەمای حاڵەتی واڵتەکەم من هۆکارێکی باشم
هەیە کە بترسم.
و
حکومەتەکەم ناتوانێت بمپارێزێت.

بڕوانە الپەڕە ٢٦

(حاڵەتی یاسایی :پارێزگاریکرنی واڵتی)
و
من ناتوانم لە هیچ بەشێکی دیکەی واڵتەکەم بژیم ،یان
بۆم پەسند نییە کە – بڵێم من کێم – بۆ ئەوەی بتوانم
بچمە بەشەکەی دیکەی واڵتەکەم
(حاڵەتی یاسایی:چارە گەشتکردنی ناوخۆیی)

*ئەگەر تۆ ئافرەتیت ،لەوانەیە پێویست بکات ئەم ڕێنوێنییانە
بخوێنیتەوە کە دەربارەی چەندین جۆر لە ڕاوەدونانن کە دووچاری
ئافرەتان دەبنەوە.
ڕێنوێنی نەتەوە یەکگرتووەکان لە:
www.refworld.org/pdfid/3d36f1c64.pdf
ڕێنوێنی بۆردی پەنابەران لە:
https://irb-cisr.gc.ca
(بگەڕێ لە ڕێنوێنی  ٤ی کەسانی بەرپرس)
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بڕوانە الپەڕە ٢٦

ئەگەر تۆ ژنیت ،لەوانەیە پێویست بکات ئەو رێنوێنیانە بخوێنیتەوە کە
دەربارەی چەندین جۆری چەوسانەوەی تایبەتە کە ڕوبەڕوی ژنان دەبنەوە.
ڕێنوێنی نەتەوە یەکگرتووەکان لە:
www.unhcr.org/509136ca9.pdf
ڕێنوێنی بۆردی پەنابەران لە:
https://irb-cisr.gc.ca
(بگەڕێ لە ڕێنوێنی  ٩ی کەسانی بەرپرس)

واتای “کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن”
(بڕوانە بەشی  ٩٧لە یاسای پارێزگاریکردن لە کۆچبەر و پەنابەران)

بۆ ئەوەی لەگەڵ مانای “ کەسی پێویست بە
پارێزگاریی لێ کردن” بێیتەوە ،تۆ پێویستە نیشانی
بدەیت کە بەشی  ١یان  ٢لە خوارەوە بۆ تۆ ڕاستن:

١
٢
أ
ب

ئایا لەگەڵ
مانای ئەم
بەشە دێیتەوە؟

ئایا دەتوانیت چ بەڵگەیەک کۆبکەیتەوە کە
نیشان بدات لەگەڵ مانای ئەم بەشە دێیتەوە؟

ئەگەر من بۆ واڵتەکەم بگەڕێمەوە ،لەوانەیە دووچاری
ئەشکەنجە دان ببمەوە لەالیەن دەسەاڵتەوە لە واڵتەکەم.

یان

ئەگەر من بۆ واڵتەکەم بگەڕێمەوە ،لەوانەیە ڕووبەڕووی
مەترسی ببمەوە بۆ سەر ژیانم ،یان مەترسی ترس و
ئەشکەنجە و سزا ببمەوە.
و
حکومەتەکەم ناتوانێت بمپارێزێت.
(حاڵەتی یاسایی :پارێزگاریکرنی واڵتی)

بڕوانە الپەڕە ٢٦

و
من ناتوانم لە هیچ بەشێکی دیکەی واڵتەکەم بە ئارامی
بژیم ،یان بۆم پەسند نییە کە – بڵێم من کێم – بۆ ئەوەی
بتوانم بچمە بەشەکەی دیکەی واڵتەکەم.
(حاڵەتی یاسایی:چارە گەشتکردنی ناوخۆیی)

بڕوانە الپەڕە ٢٦

و

ج
د
هـ

ئەم مەترسییە تایبەتە بە من و لەسەر تەواوی
دانیشتووانی واڵتەکەم نەسەپاوە.
(حاڵەتی یاسایی:مەترسی سەر گشت)

بڕوانە الپەڕە ٢٥

و
ئەم مەترسییەی سەر من لەبەر ئەوە نییە واڵتەکەم
دەیەوێت سزام بدات بەهۆی ئەنجامدانی کردەوەیەک کە لە
کەنەداش تاوانە.
(حاڵەتی یاسایی:ترس لە یاسا ،نەوەک ئەزیەت و ڕاوەدونان)
و
ئەم مەترسییەی سەر من لەبەر ئەوە نییە کە چاودێری
پزیشکیی لە واڵتەکەم کەموکوڕی هەیە.
(لەوانەیە مافی پارێزگاریی لێ کردن وەربگریت ئەگەر
بیسەلمێنیت کە بە هوی ڕەگەزپەرستی چاودێری پزیشکییت
پێ نەدراوە)

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٢١

کۆکردنەوەی بەڵگە :حاڵەتە یاساییەکان

هەندێک لە حاڵەتی یاسایی کە لەوانەیە لە دانیشتی دادگاییت تاوتوێ بکرێن،
ئەمانەن:
•
•
•
•

ناسنامە
ڕاستگۆیی
ترسی شەخسی
مەترسی سەر گشت

• پارێزگاریکردنی واڵت (حمایەتی
دەوڵەت)
• چارە گەشتکردنی ناوخۆیی
• نیشتەجێبوونی یاسایی لە واڵتێکی تر

هەر یەکێک لەم حاڵەتە یاساییانە پەیوەندییان بە بەشی جیاوازەوە هەیە لە واتای
یاسایی “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان “کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن”

٢٢

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

لە الپەڕەکانی داهاتوو ،بە وردی مانای ئەم حاڵەتە یاساییانە بخوێنەرەوە .لە
سایەی هەر حاڵەتێکدا ،ئەم لیستی ئەم بەڵگانە بنووسە کە کۆیاندەکەیتەوە بۆ
قسەکردن لە بارەی حاڵەتەکەت.

!

ئامۆژگاریی لە پارێزەرەکەت وەربگرە سەبارەت بە کام لە حاڵەتە
یاساییەکان بۆ داواکارییەکەت گرنگترینیانن.

ناسنامە
تۆ دەبێت بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا  -بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDنیشان بدەیت ئەو
کەسەیت کە خۆتت ناساندووە .ئەمەش ناسنەمەکەت دەگرێتەوە
وەک هاواڵتی و نیشتەجێی هەمیشەیی واڵتەکەت یان واڵتانی
دیکەی نیشتەجێبوونت .لەوانەیە ئەوەش بگرێتەوە کە تۆ ئەندامی
ئاین یان کەمینەیەکی تایبەت بیت ،یان ئەندامبوون لە دەستە
یان پسپۆرییەکی سیاسی ،سەندیکا یان بیڕوڕای سێکسی ،یان
ئەندامبوون لە جۆرێکی دیکە لە گروپی کۆمەاڵیەتی .ئەگەر
نەتوانی ئەم دۆکیومێنتانە پەیدا بکەیت کە دیوێکی ناسنامەکەت
دەسەلمێنن و پەیوەندیان بە داواکارییەکەت هەیە ،دەبێت لە رۆژی
دانیشتنی دادگاییت هۆکارەکە ڕوونبکەیتەوە.
تۆ لەوانەیە بەندبکرێیت ئەگەر هیچ دۆکیومێنتێکی ناسنامەت
پێ نەبوو یان ئەگەر دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا
( )CBSAخوازیاربوو ڕاستی دۆکیومێنتەکانی ناسنامەکەت
بسەلمێنێت.

نموونەی بەڵگەنامەکان:
• بۆ سەلماندنی ئەوەی تۆ هاواڵتی
واڵتەکەتی :پەساپۆرت ،ناسنامەی
نیشتمانی ،خزمەتی سەربازی،
بەڵگەنامەی مارەبڕین ،بڕوانامەی
خوێندن.
بڕوانامەی غوسلی
• بۆ سەلماندنی پابەندبوونی ئاینییت:
ئاینی (تعمید) ،نامەیەک لە ڕابەری ئاینییت.
• بۆ سەلماندنی ئەندامبوونی سیاسی یان پسپۆڕییت :کارتی
ئەندامبوون ،نامەی ڕێکخراوەکە ،بڕوانامە کە ئەزموونی
پسپۆڕی دەسەلمێنن ،بڕوانەمەکان.
• بۆ سەلماندنی تێڕوانینی سێکسیت :نامەیەک لە گروپی
کۆمەڵگە ،کەسی هاوبەش ،ئەندامی خێزان .ئەم بەڵگانە دەبێت
هەتا دەکرێت وردەکاریی زیاتر بدەن کە چۆن دەزانن تۆ
بەشداربووێکی لە کۆمەڵگەی هاوڕەگەز (.)LGBTQ

بەڵگەکانم:

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٢٣

ڕاستگۆیی
تۆ دەبێت بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDنیشان بدەیت کە تۆ
دەربارەی ئەزموونەکەت ڕاستی دەڵێیت .ئەگەر IRB-RPD
بڕیاری دا لەوە بکۆڵێتەوە کە ڕاستی دەڵێیت ،ئەوا زانیاریەکانت لە
فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCلەگەڵ شایەتیەکەت
بە قسە لە دانیشتنی دادگاییت و هەواڵنامە و ڕاپۆرتەکانی مافی
مرۆڤ و هەروەها شایتەنامەی شایەدەکانی هەمووی پێکەوە لەگەڵ
یەکتر بەراود پێدەکەن و بۆ ئەوەی دڵنیا بن کە ڕێک و دروستن.
ئەگەر هەر ناکۆکییەک هەبوو و تۆ نەتوانی ڕوونبکەیتەوە بۆچی،
ئەوا لەوانەیە  IRB-RPDبڕیار بدات کە تۆ باوەڕپێکراو
نیت .تۆ دەتوانیت ڕاستگۆیی بەدەستبهێنیت بە کۆکردنەوەی
ئەم دۆکیومێنتانەی کە وردەکاری تایبەتمەند دەسەلمێنن کە
چیرۆکەکەت ڕاستە .بەداخەوە ئیمە زۆر جار کێشەمان هەیە
لە وەبیرهاتنەوەی وردەکارییەکان ،هەروەها وەبیرهاتنەوەی
ئەزموونی خۆمان و ئەوانی تر .ئەگەر تۆ پرسیار لە خەڵکی دیکە
بکەیت کە شایەتی بدەن لە دانیشتنی دادگاییت ،بۆیان شییبکەرەوە
بۆچی شایەتنامەی ئەوان پەیوەندی بە داواکارییەت هەیە بۆ
پەنابەریی .هەروەها بۆیان شییبکەرەوە کە ئەندامەکەی

 RPD-IRBبڕیار دەدات کە ئایا شایەتنامەکانیان باوەڕپێکراون،
ئەوەش بە پشتبەستن بەوەی کە ئایا ناکۆکن لە بەڵگەکانیان یانیش
دژایەتیان هەیە لەگەڵ بەڵگەنامەکانی ئەوان و هی تۆ.
نموونەی بەڵگەنامەکان:
• ڕاپۆرتەکانی واڵتەکەت کە
پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
نیشاندەدەن و هاوشێوەن لەگەڵ
ئەوانەی ناو داواکارییەکەت
• ڕاپۆرتی نەخۆشخانە و تەندروستی
• ڕاپۆرتەکانی پۆلیس
• وێنە برینداربوون نیشان بدەن
• بەڵێنامەی سوێندخواردنی شایەتەکان
• نامەیەک لە دکتۆرەکەت لە کەنەدا کە برین و برینداریی
بسەلمێنن

بەڵگەکانم:

ترسی شەخسی
بۆ ئەوەی واتای “بڕیارنامەی پەنابەریی” بتگرێتەوە ،تۆ دەبێت
نیشانی بدەیت کە ترسێکی ڕاستەقینەت هەیە لە ئەشکەنجەدان
لە واڵتی خۆت .هەتا بزانرێت ئایا ترسەکەت ڕاستییە ،بۆردی
کۆچبەریی و پەنابەران لە کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردن لە
پەنابەران ( )IRB-RADپرسیاری لەم شێوەیە دەکات:
أ .ئایا پاش دەرچوونت گەڕایتەوە واڵتی
ئەشکەنجەدانت؟ (حاڵەتی یاسایی:
دووبارە سوودوەرگرتن)
ب .بەر لەوەی بگەیت بە کەنەدا ،ئایا بە
واڵتێکی دیکە تێپەڕبوویت کە ئارام
بێت (بۆ نموونە :واڵتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا) ،بەاڵم داوای پەنابەرییت نەکردبێت؟
(حاڵەتی یاسایی :سەرنەکەوتن لە داواکاریی پەنابەری لە
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شوێنێکی دیکە)
ج .پاش ئەوەی لە واڵتەکەی خۆت ڕووبەڕووی ئەشکەنجەدان
بوویتەوە ،ئایا لە واڵتەکەت مایتەوە سەرباری ئەوەی بواری
زووتر دەرچوونیشت هەبوو؟ (حاڵەتی یاسایی :دواکەوتن لە
دەرچوون)
د .ئایا پاش ئەوەی گەیشتیتە کەنەدا هیچ چاوەڕوانییەکت کرد
بەرلەوەی داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی پێشکەش بکەیت؟
(حاڵەتی یاسایی :دواکەوتن لە پێشکەکردنی داواکاری
پەنابەریی)
ئەگەر وەاڵمت بۆ هەر یەکێک لەم پرسیارانە “بەڵێ” بوو،
لەوانەیە لە کاتی دانیشتنەکەت لێت بپرسن هۆکارەکان
ڕوونبکەیتەوە .بەڵگەنامە کۆبکەیتەوە بۆ پاڵپشتیکردنی
قسەکانت .بیربکەرەوە کە چۆن ئەو بڕیارانەی دابووت

ڕوونبکەیتەوە .ئامادە بە بۆ ڕوونکردنەوەی باسەکەت
بۆ ئەندامی سەرەکی دادگا کە لەبەرچی شوێنەکەت
یەکسەر بەجێ نەهێشت یان بۆچی زووتر داواکارییەکەت
بۆ پەنابەریی پێشکەش نەکرد .ئایا ئاواتەخواز بوویت

بارودۆخی واڵتەکەت بگۆڕدرێت؟ ئایا زەحمەتییەکان چی
بوون کە واڵتەکەتت بەجێهێشت؟ لەبەرچی هەر کە گەیشتیت
بە زووترین کات داواکارییەکەت پێشکەش نەکرد؟

بەڵگەکانم:

مەترسی گشتی

تۆ دەبێت نیشانی بدەیت ئەم مەترسییەی ڕووبەڕووی بوویتەوە
کەسییە (شەخسی) نەوەک هەمان مەترسی کە لەسەر گشت
کەسەکانی واڵتەکەت هەیە .ئەوەش مانای ئەوە دەگەیەیێنێت کە ئەگەر
تۆ لە واڵتێکی پڕ لە توندوتیژییش هاتبیت ،هەر دەبێت نیشانی بدەیت
کە کەسییەتیت لە مەترسیی دابووە .ئەگەر لە واڵتێکیش هاتبیت کە
شەڕی ناوخۆی تێدابێت ،تۆ دەبێت ڕێنوێنی  IRBسەبارەت بە ترس
و ڕاوەدونانی خەڵکی مەدەنی بخوێنیتەوە لە حاڵەتی هەبوونی شەڕی
ناوخۆ .بۆ ئەوە سەردانی سایتی  www.irb-cisr.gc.caبکە و
(بۆ “ ”civilian facing persecutionواتە “خەڵکی مەدەنی
دووچاری ڕاوەدونان” بگەڕێ) هەتا بزانیت چۆن ئەوە دەخەیتە
ڕوو کە تۆ شایانی پارێزگاریی لێکردنی لە حاڵەتێک خەڵکێکی زۆر
هەمان مەترسیان لەسەرە.
بەاڵم ئەگەر لەالیەن گروپێکی تاوانکار ترسی هەڕەشکردنت لەسەر
بوو ،لەوانەیە پێویست بکات تۆ ڕینوێنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
داواکاری پەنابەریی قوربانیانی تاوانێکی ڕێکخراو بخوێنیتەوە.
بۆ ئەوە سەردانی سایتی  www.refworld.orgبکە و (بۆ
“ ”refugee claims victims of organized crimeواتە
“داواکاری پەنابەریی قوربانیانی تاوانێکی ڕێکخراو” بگەڕێو).

نموونەی بەڵگەنامەکان:
• هەر تێبینی و تۆمارێکی دەنگی تەلەفۆن کە بۆت هاتبێت و
هەڕەشەکردن و توندوتیژی دژ بۆ تۆی تێدابێت
• نامەی سوێندخوارنی هاوڕێیانت یان شایەدی دیکە کە
دەسەلمێنن تۆ یان خەڵکی دیکە هەمان حاڵەتیان و قوربانی
دەستی توندوتیژین
• وێنە کە زیان بەرکەوتن و
برینداربوون نیشان بدەن،
تۆماری نەخۆشخانە کە
بیسەلمێنێت تۆ لە واڵتی خۆت
چارەسەریت وەرگرتووە،
هەروەها لەگەڵ ڕاپۆرتی
پۆلیسی واڵتەکەت
• بەڵگەنامەی دۆکیومێنتەری کە
نیشانی بدات کەسیێتی تۆ ڕووبەڕووی ترس بووەتەوە.

بەڵگەکانم:

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٢٥

پارێزگاریکردنی واڵت (حمایەتی دەوڵەت)
تۆ دەبێت نیشانی بۆردی کۆچبەریی و پەنابەران لە کەنەدا
– بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبدەیت
کە واڵتەکەت نەیتوانی یان ناتوانێت پارێزگایت لێ بکات.
بۆردی  IRB-RPDمەزەندە دەکات کە واڵتەکەت دەتوانێت
پارێزگارییت لێ بکات ،بە مەرجێک تۆ بەڵگەی وا بهێنیتەوە کە
پێچەوانەی ئەوە نیشان بدەن.
ئەگەر لە دەسەاڵتدارانی واڵتەکەت داوای پارێزگاریی لێکردنت
کردبوو و پێت نەدرابوو:
• بە تەواوی ڕوونبکەرەوە کە چیت کرد و چۆن دەسەاڵتداران
وەاڵمیان دایتەوە
• هەوڵبدە ئەم دۆکیومێنتانە نیشان بدەیت کە بۆ پاریزگاریی
لێکردن گەڕایت
• هەوڵبدە ئەم راپۆرتانەی واڵتەکەت بدۆزیتەوە کە نیشانی دەدەن
دەسەاڵتی ئەوێ ناتوانێت پارێزگاریی لەم خەڵکانەی هەمان

حاڵەتی تۆ بکات
بەاڵم ئەگەر تۆ بۆ پارێزگاریی لێکردن لەالیەن دەسەاڵتدارانی
واڵتەکەت نەگەڕابوویت:
• تۆ دەبێت ڕوونبکەیتەوە بۆچی
ئەوەت نەکرد و دۆکیومێنتی
پاڵپشتکردنی نیشانبدەیت کە
هۆکاری باوەڕپێکراوت هەبووە
نموونەی بەڵگەنامەکان:
• ڕاپۆرتەکانی واڵتەکەت نیشانبدەن
کە پۆلیس توانای پارێزگاریی
لێکردنی نییە/یان گەندەڵیی هەیە
• ڕاپۆرتەکانی خۆت کە بۆ پۆلیس ڕەوانەت کردوون
• نامەی سوێندخوارنی خەڵکانێک کە هەمان حاڵەتی تۆیان هەیە
و دەسەاڵتداران نەیتوانیبوو بیانپارێزن

بەڵگەکانم:

چارە گەشتکردنی ناوخۆیی
ئەگەر بۆردی کۆچبەریی و پەنابەران لە کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران
( )IRB-RADبڕیاری
دا کە بۆت گونجاوە لە
بەشێکی دیکەی واڵتەکەت
بژیت ،داواکارییەکەت
قبوڵ ناکرێت .ئەگەر لە
کاتی دانیشتنی دادگاییت
ئەم حاڵەتە ڕوویدا ،بۆردی
 IRB-RADپێتدەڵێت
کە ناوچەیەکی دیاریکراو هەیە و بە باوەڕی ئەوان ئارامە تێیدا
بژیت .بە مەرجێک تۆ بەڵگەی وا بهێنیتەوە کە پێچەوانەی ئەوە
نیشان بدەن کە:
أ .تۆ ناتوانییت بە ئارامی لەم ناوچەیە بژییت ،یان
ب .شتێکی ناماقووڵە بۆ تۆ هەوڵیش بدەیت لەم ناوچەیە بژییت بە
هۆی (تەمەن ،ڕەگەز ،حاڵەتێکی تایبەتمەند) یان
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ج .هیچ ڕیگەیەک نەبوو بەرەو ئەم ناوچەیەت ببات ،چونکە
بە هۆی شەڕ ،کارەساتی سروشتیی ،یان هۆکاری دیکە
ڕیگەکان بەسترابوون.
نموونەی بەڵگەنامەکان:
• دۆکیومێنتەکان نیشانبدەن کە تۆ هەوڵداوە دوور بیت لە کێشە
بە هۆی چوونت بەرەوە ناوچەیەکی دیکە لە واڵتەکەت
• ڕاپۆرتەکان نیشانبدەن کە ئەم کێشەیەی ڕووبەڕووت
بووەتەوە لە سەرتاسەری واڵتەکەت بوونی هەیە .بۆ نموونە
ئەم خەڵکانەی دەیانەوێت ئازارت بدەن هەموو شوێنەکانی
واڵتەکەت چااڵکیان هەیە ،یان ئەم لە ڕەگەزپەرسییەی تۆ لێی
دەترسیت لە گشت بەشەکانی واڵتەکەت بوونی هەیە
• ڕاپۆرتەکان لە بارەی واڵتەکەت نیشانبدەن کە بۆچی کەسێکی
وەک تۆ بۆی ئەستەمە لە بەشێکی دیکەی واڵتەکەی بژییت.
بۆ نموونە ،ئەم ڕاپۆرتانەی وەسفی کەلتوری واڵتەکەت دەکەن
و نیشانی دەدەن کە بۆچی بۆ کەسێکی وەک تۆ قورس بووە لە

ناوچەیەکی دیکە بژییت .هەروەها لەوانەیە تۆ دەبێت نیشانی
بدەیت کە ناوچەکە لە ژێر کاریگەری شەڕی ناوخۆ یان

!

کارەساتی سروشتی یان کێشەی مەترسییدار.

تێبینی :هەر ئەوە بەس نییە بڵێیت کە کەسێک لە ناوچەکەی دیکەی واڵتەکەت ناناسی ،یان لەوێ کارێکت نییە .دواتر زۆر لە
داواکارانی پەنابەریی کەس ناناسن یان کاریشیان نییە کە دەگەنە کەنەدا .تۆ دەبێت هۆکاری باشتر لەوانە بدەیت.

بەڵگەکانم:

نیشتەجێبوونی یاسایی لە واڵتێکی تر
ئەگەر تۆ هاواڵتیی یان نیشتەجێبووی هەمیشەیی زیاتر لە یەک
واڵت بوویت ،مەرجە ڕوونی بکەیتەوە کە تۆ لە هەر لەم واڵتانە
لە مەترسی دایت .کەنەدا تەنها ئەم کاتە دەتوانێت پارێزگارییت
لێ بکات کە تۆ لەگەڵ واتای پەنابەریی یان کەسی پارێزراو
بێیتەوە لە هەر یەکیک لەم واڵتانە کە مافت
هەیە لێی بژییت .ئەگەر کەنەدا هەستی کرد
تۆ لە واڵتێکدا مەترسییت لەسەرە بەاڵم
لە واڵتەکەی دیکە دەتوانیت بە ئارامی
بژییت ،لەم حاڵەتە داواکارییەکەت قبوڵ
ناکرێت.
نموونەی بەڵگەنامەکان:

• لەوانەیە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەران لە کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبیر لەوە بکاتەوە
کە تۆ مافی ژیانت لە واڵتێکی دیکە هەیە ،بەاڵم تۆ باوەڕ
ناکەیت کە ئەوە ڕاست بێت .ئەگەر تۆ مافی هاواڵتی بوون یان
نیشتەجێبووی هەمیشەیی خۆتت لە واڵتەکەی دیکە لە دەست
دابێت ،نامە یان دۆکیومێنتی حکومەتی واڵتەکە بۆ بۆردی
 IRB-RPDبنێرە کە نیشانی دەدات چیتر مافی ژیانت لەوێ
نەماوە.
• ئەگەر تۆ لە واڵتێک ژیابیت بەاڵم هەرگیز ڕەگەزنامەت
وەرنەگرتبێت ،پێویستە کۆپییەک لە یاسای ڕەگەزنامە و
هاواڵتیبوونی ئەم واڵتە بدە بە بۆردی ( IRB-RPDهەمیشە
دەتوانیت لە ئۆناڵین ئەوە بدۆزیتەوە).

• ئەگەر تۆ مافی ئەوەت هەبوو لە واڵتێک زیاتر بژییت ،تۆ
لەوانەیە دووچاری هەمان شێوە یان مەترسی جیاواز ببیتەوە
لە هەر واڵتێک .بیر لەم جۆرە مەترسیانە بکەرەوە کە لە هەر
واڵتێک ڕووبەڕووی دەبیتەوە ،بۆیە هەتا بۆت دەکرێت بەڵگە
سەبارەت بە مەترسییەکە پیشکەش بکە.
بەڵگەکانم:

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٢٧

پێشکەشکردنی بەڵگەنامەکانت

هەموو بەڵگەنامەکانت پێویستە بۆ سەر زمانی ئینگلیزی یان فەڕەنسی وەربگێڕدرێن ،ئینجا
لە ماوەی کەمتر لە  ١٠ڕۆژ پێش دانیشتنی دادگاییت دەبێت پێشکەش بە بۆردی کۆچبەریی
و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( )IRB-RPDبکرێت .ئەگەر تۆ
پارێزەرت هەبوو ئەوا ئەو لە جیاتی تۆ دۆکیومێنتەکان پێشکەش دەکات .دڵنیابە کاتی پێویست
بە پارێزەکەت بدەیت هەتا بتوانێت بە بەڵگەکاندا بچێتەوە و وەریانبگێڕێت بەر لە دوا مۆڵەتی
پێشکەشکردنیان بە بۆردی  .IRB-RPDبەاڵم ئەگەر پارێزەرت نەبوو ڕەچاوی هەنگاوەکانی
 ١٠-١بکە لە الپەڕەی داهاتوو.
تۆ دەبێت بەر لە  ١٠ڕۆژ لە دانیشتنەکەت ناوی شایەدەکانت بدەیت بە بۆردی .IRB-RPD
تکایە سەیری الپەڕەکانی  ٣٤و  ٣٧بکە بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە شایەدەکان.

!
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دوا مۆڵەت لە دەست مەدە!

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

بۆ پێشکەشکردنی ئەم بەڵگەنامە و دۆکیومێنتانەی پاڵپشتی داواکارییەکەت
دەکەن ،ڕەچاوی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە بکە:

١

دۆکیومێنتەکانت وەربگێڕە سەر زمانی فەڕەنسی یان
ئینگلیزی .بۆ هەر دۆکیومێنتێک ،سوێندنامەی وەرگێڕەکە هاوپێچ
بکە:
• ناو و ئیمزای وەرگێڕەکە
• زمان و زاری (دیالێکتی) سەرەکی
• ڕاگەیاندننامەیەک لە وەرگێڕەکە کە وەرگێڕانەکە تەواوە

٢

دۆکیومێنتەکانت چاپ یان سکان یان کۆپی بکە لە
سەر الپەڕەیەکی تەواو ( )١١ X ٨.٥ئینج .قەبارەی چاپی
دۆکیومێنتەکان دەبێت لە فۆنتی ژمارە  ١٢کەمتر نەبێت.

٣

دۆکیومێنتەکانت هەمووی پێکەوە کۆبکەرەوە (وەک
قەوارەیەکی گەورەی دۆکیومێنت) و بەم شێوەیە ژمارە
الپەڕەکانی دابنێ لە سەرەتاوە بۆ کۆتایی (.)...٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١

٤

بەرگێکی بۆ بکە و ناو و ناونیشانی خۆتی و بەرواری لەسەر
دابنێ ،لەگەڵ ژمارەی فایلەکەت لە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی
کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
و هەروەها لیستی دۆکیومێنتەکانی لەسەر بنووسە بە ژمارەی
الپەڕەکانیانەوە.

٥

دوو دانە کۆپی کۆی دۆکیومێنتەکان بکە (دانەیەک بۆ
بۆردی  IRB-RPDو یەکێکیش بۆ ئەرشیفی خۆت).

٦

ئەگەر شیرەتوانی وەزاریی ( )Minister’s Counselکە
(نوێنەری دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا ()CBSA
یان ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ())IRCC
بەشداربوو لە دانیشتنی دادگاییت ،تۆ دەبێت کۆپییەک لە کۆی
دۆکیومێنتەکانت بۆ ئەوانیش ئامادە بکەیت .تۆ دەزانیت کە ئایا
شیرەتوانی وەزاریی ( )Minister’s Counselلە دانیشتنەکەت
ئامادە دەبێت یان نا ،چونکە پێش دانیشتنی دادگاییت بەر لە ١٠
ڕۆژ نامەت بۆ دەنێرن و پێت دەڵێن.

٧

کۆپی کۆی دۆکیومێنتەکانت بە دەست یان ڕێگەی
پەلە پۆست بدە بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا –

?

ئایا بۆ وەرگێڕانی دۆکیومێنتەکانم وەرگێڕێکی خاوەن بڕوانامە و
ڕێگەپێدراوم دەوێت؟

وەرگێڕی خاوەن بڕاوانامە و ڕێگەپێدراو باشترە ،بەاڵم مەرج نییە هەتبێت.
ئەگەر نەتوانی پارەی وەرگێڕێکی پسپۆڕ بدەیت ،تۆ دەتوانێت لە کەسێکی
دیکە داوا بکەیت کە جێگەی باوەڕیتە بۆ ئەوەی دۆکیومێنتەکانت بۆ
وەربگێڕێت (باشترە وەرگێڕ کەسێکی ناسیاوت نەبێت) .کەسەکە دەبێت
ڕاگەیەیندراوی وەرگێڕ ئیمزا بکات.

بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ( .)IRB-RPDئەگەر
بڕیارتدا بە ڕێگەی پۆست بینێریت دڵنیابە لەوەی زەرفی کۆی
دۆکیومێنتەکانت بە  ١٧ڕۆژ بەر دانیشتنی دادگاییت بنێریت،
ئەوەش بۆ تەئمین بوونە لە کاتی پێویست بۆ گواستەوە .زەرفی
کۆی دۆکیومێنتەکانت مەرجە بە  ١٠ڕۆژ بەر دانیشتنی دادگاییت
بگات بە بۆردی  .IRB-RPDئەگەر دۆکیومێنتەکانت لە ٢٠
الپەڕە کەمتر بوون ،دەتوانی بە ڕێگەی فاکس بیانێریت.
IRB-RPD
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver, BC V6B 6C9
تەلەفۆن 604-666-5946 :فاکس604-666-3043 :
رۆژانی :دووشەممە هەتا هەینی کاتژمێر ٨ :ی بەیانی –  ٤ی دوای نیوەڕۆ

٨

ئەگەر کۆی دۆکیومێنتەکانت بە دەست پێشکەش کرد ،لە
بۆردی  IRB-RPDبپرسە بۆ ئەوەی مۆرێک لە کۆپییەکەت
بدەن کە “وەرگیراوە” وەک سەلماندێک کە تۆ دۆکیومێنتەکانت
داوە بە ئەوان .ئەگەر بە ڕێگەی پۆست بینێریت دڵنیابە
پسوولەی هەناردنەکەی هەڵبگریت بۆ سەلماندن .بەاڵم ئەگەر
دۆکیومێنتەکانت بە فاکس هەنارد ،ئەم الپەڕەیە هەڵبگرە کە تێیدا
نووسراوە بە فاکسەکە سەرکەوتووی چووە.

٩

ئەگەر شیرەتوانی وەزاریی ()Minister’s Counsel
ئامادەی دانیشتنی دادگاییت بوو ،کۆپییەک لە کۆی زەرفی
دۆکیومێنتەکانتی پێشکەش بکە بە دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( )CBSAیان ڕەگەزنامە و کۆچبەریی
و پەنابەریی کەنەدا (( )IRCCکامەیان لە دانیشتنەکەت
بەشداربوو) .ناونیشانەکانی  CBSAو  IRCCلەسەر
ئاگادارنامەی هاتن ( )Notice of Interventionهەیە کە
لەالیەن شیرەتوانی وەزاریی ( )Minister’s Counselیەوە
بۆ دەنێردرێت .هەروەها نامەیەک بۆ بۆردی IRB-RPD
بنێرە و پێیان ڕابگەیێنە کە تۆ کۆپییەکت بۆ  CBSAو IRCC
هەناردووە.

١٠

بۆ ڕۆژی دانیشتنی دادگاییت نوسخەی ئەسڵی و
کۆپی گشت ئەم کاغەز و ئەم شتانە بێنە کە پەیوەندییان بە
داواکارییەکەتەوە هەیە.

?

ئایا چۆنە ئەگەر نەمتوانی دۆکیومێنتێکی گرنگ بهێنم پاش دوا
مۆڵەت یان پاش دانیشتنی دادگاییم؟

نامەیەک بۆ بۆردی  IRB-RPDبنووسە و پێیان بڵێ .ئەگەر دۆکیومێنتەکەت
گەیشت ،بە زووترین کات پێشکەشی بکە .ڕوونی بکەرەوە لە بەرچی ئەم
دۆکیومێنتە بۆ داواکارییەکەت گرنگە و چ هەوڵێکت داوە بۆ ئەوەی ئەم
دۆکیومێنتە لە کاتی خۆی بگەیێنیت.

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٢٩

تەندروست بمێنەرەوە کە خۆت ئامادە دەکەیت
پێش دانیشتنی دادگاییم من زۆر نیگەران بووم و نەمتوانی بخەوم.
چاوەڕوانیی زۆر بێزارکەر بوو.

“

– سامان ،داواکاری پەنابەریی پێشوو

“

بۆ زۆربەی خەڵکی ،کاتی پێش دانیشتنی دادگایی زۆر زەحمەتە .سەیر بکە
داواکەرانی پەنابەریی دیکە چیان کرد هەتا تەندروست بمێننەوە.

٣٠

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

“من هەوڵمدا ئارام بم و بیر لەوە بکەمەوە کە
باش دەبم”.
– ئەحمەد

“من بە خەیاڵ خۆمم
بینی کە لە ژووری
دانیشتنی دادگاییم
و گشت پرسیارە
قورسەکان وەاڵم
دەدەمەوە”.
– ماریا

“من هەوڵمدا ئەوەندەی بۆم دەکرێت ئەم شتانە
وەبیر خۆم بهێنمەوە کە بەسەرم هاتوون”.
– بێنۆا

“من لەگەڵ کەسوکارم بە
سکایپ قسەم کرد”.
– موحەمەد

“من هەوڵمدا خۆم
مژووڵ بکەم .کۆرسی
ئینگلیزییم وەرگرت
و سەردانی ناوەندی
چااڵکی دەکرد”.

– ڤکتۆریا
“من کارێکی خۆبەخشم دۆزییەوە و ئەوەش مژووڵی
کرد و وایلێکردم هەستبکەم ئاساییم”.
– تێسفایە
“من چووم بۆ سەردانی خێرا  READY Tourبۆ
بینینی ژووری دانیشتنی دادگایی و فیربوونی ئەوەی
کە دانیشتنەکە چۆن دەگوزەرێت”.
– ئەنتۆنێال

– چین ژن یی

“من گوێم لە گۆرانی
دەگرت و کتێبم
دەخوێندەوە”.
– مێدین

“من زۆر بە گەرمی کارم لەسەر کەیسەکەم کرد و
ئەوەندی بۆ کرد زۆرترین بەڵگەم کۆکردەوە .ئەوە
وایلێکردم هەستبکەم شتێکی بەسوودم کردووە”
– كالود

– داویت

“من چوومە مەلەوانی و
جۆرە چااڵکی دیکە”.

“نزاکردنی بەردەوام
یارمەتی دامە ئارام بم”.

“من سەیری وێبسایتەکانم
کرد و زانیاری گرنگم
دۆزییەوە دەربارەی
دانیشتنی دادگایی”.
– جاگاسراگاڤان

“من کە دەڕۆیشتم ،ڕاهێنانی وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانم
دەکرد”.
– سارا

چی بکەم بۆ ئەوەی تەندروست بمێنەوە:

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٣١

رۆژی دانیشتنی دادگاییت
دانیشتنی دادگاییت کڕۆکی ڕەوشی داواکاری پەنابەریی تۆیە .تۆ لەوانەیە گەلێک
پرسیارت هەبن کە خۆت بۆ رۆژی دانیشتنی دادگاییت ئامادە دەکەیت.
دانیشتنی دادگاییم لە کوێ دەبێت؟

لە چ کاتێک لەوێ ئامادە بم؟

بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
Immigration and Refugee Board – Refugee Protection Division
300 West Georgia Street, Suite 1800
Vancouver BC

 ٣٠-١٥دەقیقە پێش ماوەی دیاریکراو بۆ دانیشتنی داداگایی ئامادە بە .ئەم ماوەیە کاتت
پێدەدات بۆ ئەوەی ژووری دانیشتنەکە بدۆزیتەوە ،قسە لەگەڵ وەرگێڕەکە بکەیت و دڵنیا
بیت کە لە یەکتریی دەگەن ،بچیتە تەوالێت ،و خۆت ڕێکبخەیت .ئەگەر چاودێر و شایەتت
هەبوون ،ئەوانیش دەبیت  ١٥دەقیقە بەر لە دانیشتنەکە ئامادە بن.

کێ لە ژووری دانیشتنی دادگاییم ئامادە دەبێت؟
ئەندامی سەرەکیی
(رۆڵ :بڕیاردان)
وەرگێڕ
ئەگەر پێویست بوو ئامادە دەبێت
(رۆڵ :میانڕەوی).
شیرەتوانی (ڕاوێژکاری) وەزاریی (Minister’s
)Counsel
هەندێک جار وەک نوێنەری دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( )CBSAیان ڕەگەزنامە و
کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCئامادە
دەبێت(.رۆڵ :لە دژی تۆ گفتۆگۆ دەکات).

پارێزەرەکەت (رۆڵ :پارێزەریت بۆ دەکات.
بڕوانە الپەڕە  ٩ئەگەر پارێزەرت نەبوو).
تۆ
چاودێرەکان
تۆ لەوانەیە هاوڕێیەکت یان ئەندامێکی
خێزانەکەت بانگهێشت بکەیت .هەروەها نوێنەری
دەستەی بااڵی کۆچبەری نەتەوە یەکگرتوەکان
( )UNHCRلەوانەیە ئامادەی دانیشتنەکەت بێت.

 ٣٢رۆژی دانیشتنی دادگاییت

دانیشتنی دادگایی چەند کات دەخایەنێت؟

بە شێوەیەکی گشتی  ٣.٥کاتژمێر دەخایەنێت ،بەاڵم ئەگەر داواکارییەکەت لەگەڵ هی
ئەندامانی خێزانەکەت بەڕێوەچوو یان تۆ خاوەن پێداویستی تایبەت بوویت ئەوا دانیشتنەکە
تەواووی رۆژەکە دەبێت.

چی لە دانیشتنی دادگاییم ڕوودەدات؟

 .١دەستپێکردن :ئەندامی سەرەکیی هەموو کەسەکانی ژوورەکە دەناسێنێت و پرۆسەی
دانیشتنی دادگایی ڕوون دەکاتەوە .تۆ پرسیارت لێ دەکرێت بیسەلمێنیت کە ڕاستی
دەڵێیت .ئەگەر ویستت سوێند بە کتێبی پیرۆزی ئاینەکەت بخۆیت ،دانەیەک لەگەڵ
خۆتدا بهێنە ژووری دانیشتنەکە.
 .٢لیستەی بەڵگەکان :ئەندامی سەرەکیی “ژمارە بۆ بەڵگە” دەدات بە هەموو ئەم
دۆکیومێنتانەی وەک بەڵگە پێشکەش کراون .دڵنیا بە کە کۆپی گشت دۆکیومێنتەکانی لە
لیستەکەدا نیشاندراون لەالی تۆ هەن .هەروەها داوا لە ئەندامی سەرەکیی بکە بۆ هەر
دۆکیومێنتێک کە الی تۆ نییە .ئەندامەکە سەیری دۆکیومێنتە ئەسڵییەکانیش دەکات کە
لەگەڵ خۆت بۆ دانیشتنەکەت هێناون.
 .٣پرسیارکردن :ئەندامی سەرەکیی دادگا و شیرەتوانی (ڕاوێژکاری) وەزاریی (ئەگەر
ئامادە بوو)  ،لەگەڵ پارێزەرەکەت (ئەگەر هەتبوو) ،پرسیارت لێ دەکات دەربارەی
ڕابردووت و دۆکیومێنتەکان و حاڵەتە یاساییەکان کە گرنگن بۆ کەیسەکەت.
 .٤شایەتەکان :ئەگەر شایەتت هەبوو ،ئەوان دواتر قسەی خۆیان دەکەن .شایەتەکان لە
دەرەوەی ژووری دانیشتنی دادگا دەوەستن هەتا کاتی شایەتی دانیان دێت (بڕوانە
الپەڕە .)٣٤
 .٥سەرنجەکان :لە کۆتایی دانیشتنی دادگاییت ،ئەندامی سەرەکیی دادگا بوار بە
پارێزەرەکەت یان بە تۆ دەدات هەتا بە وشەکانی خۆت ڕوونی بکەیتەوە کە بۆچی وا
هەستدەکەیت بە پێی شایەتدانەکەت دیارە لەگەڵ واتای “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان
“کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن” دێیتەوە.
 .٦بڕیاردان :ئەندامی سەرەکیی دادگا لەوانەیە لە کۆتایی دانیشتنەکە یەکسەر بە قسە
بڕیارەکەی خۆی بدات ،یان بۆ کاتێکی درێژتر دوای بخات و بڕیارەکەی بە نامە
بنێرێت .لە هەردوو حاڵەتدا ،تۆ “ئاگاداریینامەی بڕیاردان” بە پۆست وەردەگریت.
هەمیشە پشوویەکی کورت لە نیوەی کاتی دانیشتنەکە هەیە ،بۆ ئەوەی تەوالێت بەکار
بهێنیت یان ئاوێک بخۆیتەوە.

مانای چی دەگەیەنێت ئەگەر شیرەتوانی
وەزاریی ()Minister’s Counsel
(نوێنەری دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( )CBSAیان
ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی
کەنەدا ( ))IRCCئامادەی دانیشتنی
دادگاییم بوو؟

شیرەتوانی وەزاریی (( )Minister’s Counselنوێنەری دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( )CBSAیان ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ())IRCC
لەوانەیە بەشداری دانیشتنی دادگاییت ببێت .تۆ پێشتر ئاگادار دەکرێیتەوە ئەگەر شیرەتوانی
وەزاریی لە دانیشتنەکەت ئامادەبێت ،چونکە ئەوان ئاگاداریینامەی هاتنەکەیت (Notice
 )of Interventionبۆ دەنێرن .لە ئاگاداریینامەکە پێتدەڵێن کە ئایا شیرەتوانەکە
(ڕاوێژکارەکە) لە دانیشتنەکەت ئامادە دەبێت یان تەنها دۆکیومێنتەکان دەنێرێت.
دۆکیومێنتەکان بە وردی بخوێنەرەوە – چونکە لەوانەیە شیرەتوانەکە گفتوگۆت بکات و
بڵێت کە دۆکیومێنتەکانت نیشاندەدەن کە چیرۆکەکەت ڕاست نییە.

رۆژی دانیشتنی دادگاییت ٣٣

ئەگەر شیرەتوانی وەزاریی (بەشدار دەبێت) لە دانیشتنی دادگاییت ئامادەبوو ،ئەو گفتۆگۆ
لەسەر ئەوە دەکات کە تۆ نابێت پەنابەرییت پێ بدرێت .شیرەتوانی وەزاریی لەوانەیە
بەهۆی گەلێک هۆکارەوە لە دژی داواکارییەکەت بوەستێتەوە :ئەوان وا بیردەکەنەوە کە
تۆ ڕاستیی ناڵێیت ،بۆیە سەبارەت بە ناسنامەکەت پرسیارت لێ دەکەن و ،هەستدەکەن تۆ
تاوانێکت کردووە یان سەر بە ڕێکخراوێکی تیرۆریستییت ،یان چەند هۆکاری دیکە .تۆ
دەبێت پرسیار لە شیرەتوانەکە بکەیت کە بۆچی ئامادەی دانیشتنەکەت بووە لە کاتێکدا ئەمە
بۆ تۆ ڕوون نەکرابووەوە.
چی لەگەڵ خۆم بهێنم بۆ دانیشتنی
دادگاییم؟

فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCو گشت دۆکیومێنتە ئەسڵیەکانی ناسنامەت
و بەڵگەی دیکە لەگەڵ خۆت بهێنە کە پێشتر پێشکەشی دەزگای خزمەتگوزاری سنووری
کەنەدا ( )CBSAو ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCو بۆردی
کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەد – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
کردبوون .هەروەها هەموو ئەم دۆکیومێنتانەش لەگەڵ خۆتدا بهێنە کە حکومەتی کەنەدا
بۆی هەناردوویت لەوەتەی گەیشتنت بۆ کەنەدا.

ئایا دانیشتنی دادگاییم نهێنییە؟

هەموو دانیشتنەکانی دادگایی نهیێنین .ئەوەش مانای ئەوەیە گشت کەسەکانی لە ژووری
دانیشتنی دادگایی ئامادە دەبن بە وەرگێڕەکەشەوە هیچ زانیارییەک سەبارەت بە
داواکارییەت بۆ کەسێکی تر نادرکێنن.

چۆنە ئەگەر لە هەندێک قسەی
وەرگێڕەکە نەگەم یان هەستبکەم کە ئەو
هەڵەیەک دەکات؟

بە ئەندامی سەرەکیی دادگاکە بڵێ ،ئەگەر هەستکرد وەرگێڕەکە هەڵەیەکی کردووە یان
تۆ لە ماوەی دانیشتنەکە لە هەندێک قسەی نەگەیشتبیت .ئەگەر چاودێرەکان هەستیانکرد
وەرگێڕەکە هەڵەیەکی کرد ،دەبێت ئەوان لە کاتی پشوو یان دوای کۆتایی هاتنی دانیشتنەکە
بە پارێزەرەکەت ڕابگەیێنن .ئەگەر وەرگێڕەکە لە وەرگێڕانی هەندێک شتی کە دەیڵێیت
هەڵەیەکی کرد ،ئاخاوتنە ئەسڵییەکانت دوو پاتە بکەرەوە یان هەمان بیرۆکە بە وشەی جودا
دەرببڕە هەتا هەست بە دڵنیایی وەرگێڕانەکە دەکەیت .ئەگەر هێشتا بە وەرگێڕانەکە ڕازی
نەبوویت ،بە ئەندامی سەرەکیی بڵێ.

ئایا دەتوانم شایەتەکان بهێنم؟

بەڵێ ،شایەتەکانت دەتوانن ئامادە بن وەک کەس ،یان لە ڕێگەی تەلەفۆنکردن یان ڤیدیۆ.
تۆ دەبێت بە نامە بە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDبڵێیت کە تۆ پەیوەندی بە شایەتەکانت دەکەیت لە ماوەی کەمتر
لە  ١٠رۆژ بەر لە دانیشتنی دادگایی .تۆ دەبێت زانیاری پەیوەندییکردن بە شایەتەکان
بدەیت بە بۆردی  IRB-RPDو(شیرەتوانی وەزاریی ،ئەگەر ئامادە بن) ،هەروەها
پێزانینی پەیوەندیکردن بە شایەت کە چۆن دەتناسن (کەسوکارن ،هاوڕێ ،ڕێکخراوی
کۆمەڵگە) و ئایا شایتنامەکانیان چۆن پەیوەندی بە کەیسەکەتەوە هەیە .ئایا پێیان خۆشە لە
دانیشتنەکە ئامادەبن یان لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە و هەستدەکەیت ماوەی چەند شایەتییەکەیان
دەدەن .ئەگەر تۆ بانگی “شایەتێکی پسپۆڕ” بکەیت دیسان دەبێت زانیاریی دەربارەی ئەم
شایەتە و توانییەکانی بدەیت .ئەم شایەتانەی وەک کەس ئامادە دەبن دەبێت لە دەرەوەی
ژووری دانیشتنی دادگا چاوەڕێ بکەن هەتا کاتی قسەکردنەکانیان دێت .ئەگەر شایەتەکەت
بە تەلەفۆن شایەتنامەی خۆی بدات ،تۆ دەبێت کارتێکی تەلەفۆن بکڕیت و بیهێنیتە
دانیشتنەکە بۆ تەلەفۆنکردنی دوور.

 ٣٤رۆژی دانیشتنی دادگاییت

ئایا دەتوانم هاوڕێکانم بهێنم؟

بەڵێ ،تەنها لەو کاتەی کە ناویان بە شایەت هاتبێت ،ئەوان ناتوانن لە کاتی دانیشتنەکە قسە
بکەن هەرچەندە ئەگەر زانیاریشیان سەبارەت بە کەیسەکەت هەبوو بێت .ئەوان دەبێت
لە رۆژی دانیشتنی دادگاییت فۆڕمێک ئیمزا بکەن و تێیدا ڕابگەیێنن کە لەوە گەیشتوون
دانیشتنی دادگاییەکە نهێنییە.

مانای چی دەگەیەنێت ئەگەر پێم بڵێن
“دوورخستن” دەکرێم؟

مانای ئەوەیە کە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDباوەڕی وایە تۆ شایەنی وەرگرتنی مافی پارێزگاریکردنی
پەنابەریی نییت ،هەرچەندە لەوانەیە لە واڵتی خۆت مەترسییشت لەسەر بێت .بۆ
نموونە ،تۆ لەوانەیە دوورخستن بکرێیتەوە ئەگەر تاوانێکی گەورەت لە دەرەوەی کەنەدا
ئەنجام دابێت .یان واڵتێکی دیکە هەبێت کە تۆ بتوانیت بە ئارامی بژییت و هەمان
مافی هاواڵتیانی ئەم واڵتەت هەبێت .دوورخستنەکە شتێکی کە لە ئارادایە .بۆیە بەر
لە دانیشتنی دادگاییت پێتدەڵێت کە ئایا دوورخستن حاڵەتێکی کەیسەکەتە یان نا .ئەگەر
بۆردی  IRB-RPDپێی ڕاگەیاندییت کە دوورخستن حاڵەتی کەیسەکەتە ،تۆ دەبێت داوای
دووبارەکردنەوە بکەیت (بەروارێکی نوێ بۆ دانیشتنێکی دادگایی) بدەن ،هەتا کاتی ئەوەت
دەبێت بەڵگە و خۆئامادەکردنی یاسایی دەکەیت بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانیان.

ئایا دەتوانم منداڵەکانم بۆ دانیشتنی
دادگاییم بهێنم؟

ئەگەر تۆ منداڵت هەن و لە داواکاری پەنابەریت ناویان هەیە ،دەبێت لەگەڵ خۆت
بیانهێنیت بۆ دانیشتنی دادگایی ئەگەر ئەوان تەمەنیان لە  ١٢و سەرووتر بوو ،دەبێت
خۆیان بە ئەندامی سەرەکی بناسێنن .مندااڵنی  ١٢و گەورەتر پاش ئەوەی خۆیان دەناسێنن
زۆربەی کات داوایان لێ دەکرێت ژووری دانیشتنی دادگایی بەجێبهێڵن .ئەگەر ئەندامی
سەرەکی ویستی منداڵنی خوار  ١٢بهێنیت بۆ دانیشتنی دادگایی ،ئەوان بە نامەیەکی
تایبەت ئاگادارت دەکەنەوە .پاش خۆناساندنی منداڵەکان ،ئەندامی سەرەکی هەڵبەت داوا لە
منداڵەکانت بکات ژووری دانیشتنی دادگایی بەجێبهێڵن .بۆیە کەسێک لەگەڵ خۆت بهێنە بۆ
ئەوەی ئاگای لە منداڵەکانت بێت هەتا دانیشتنی دادگاییت تەواو دەبێت.

ئایا دەبێت من چ جۆرە جلوبەرگێک
بپۆشم ؟

لە رۆژی دانیشتنی دادگاییت ،جلوبەرگێک بپۆشە کە تێیدا هەستبکەیت ئیسراحەت و ئارام
و پۆشتەیت .جلوبەرگت دەبێت پاک و ڕێک بێت کە بە پشینی هەستبکەیت خۆتیت .بە
دەرکەوتنت بەم جۆرە نیشانی دەدەیت کە ئەم رۆژە چەندە گرنگە بۆ تۆ.

ئایا دانیشتنی دادگاییم تۆمار دەکرێت؟

لە ژووری دانیشتنی دادگاییت مایکرۆفۆنەکان دانیشتنەکە تۆمار دەکەن .ئەگەر وەاڵمێکی
نەرێینی (رەفز) ت وەرگرت ئەوا کۆپی تۆمارکراوەکەت بە دەست دەکات .تۆ دەتوانیت
ئەم تۆمارە بەکاربهێنیت هەتا بزانیت چی گوتراوە لە کاتی دانیشتنی دادگایی ،ئەگەر
بڕیارت دا داوای تێهەڵچوونەوە (ئیستئناف) بکەیت.

ئایا چ دەبێت ئەگەر هەستم بە بێزاری
کرد و یەکسەر گریام؟

لەم حاڵەتە نیگەران مەبە ،گەلێک لە پەنابەران لە کاتی دانیشتنی دادگاییان بۆ پەنابەریی
دەگرین .ئەگەر هەر کاتێک لە ماوەی دانیشتنەکە هەستت بە بێزاریی کرد ،دەتوانیت ئەم
هەنگاوانە بنێیت بۆ ئەوەی ئارام ببیتەوە .بۆ نموونە:
•  ٤-٣هەناسەی قووڵ هەڵبکێشە
• داوای ئاو بکە
• داوای پشوویەکی کورت بکە
لە بیرت نەچێت کە ئەمە رۆژی تۆیە ،بۆیە ئەوەندەی بۆت دەکرێت خۆت بە
راحەتی و ئارامی ڕابگرە.

رۆژی دانیشتنی دادگاییت ٣٥

لیستە ئامادەکردن بۆ دانیشتنی دادگایی

ئەم لیستەیەی خوارەوە بەکار بهێنە بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ خۆ ئامادەکردن
بۆ رۆژی دانیشتنی دادگاییت .لەگەڵ پارێزەرەکەت ئەگەر هەتبوو بە لیستەکە دا
بچۆرەوە.

من لەگەڵ پارێزەرەکەم (ئەگەر پارێزەرم هەبوو) دانیشتوومە و بە تەواوی ئامادەی رۆژی دانیشتنی دادگاییم.
من سەردانی ئامادە ( )READY Tourم (بڕوانە الپەڕە  )٩هاوپێچ کردووە ،تیگەیشتووم لە چۆنییەتی بەڕیوەچوونی دانیشتنی
دادگایی و هەڵکەوتەی ژوورەکە و دەزانم کێن ئەوانەی لە دانیشتنی دادگاییم ئامادە دەبن.
من لەماوەی کەمتر لە  ١٠رۆژ پێش دانیشتنی دادگاییم ،گشت دۆکیومێنتەکانی ناسنامە و بەڵگەی پەیوەندی (وەک :دۆکیومێنت،
ڤیدیۆ ،وتار ،شتەکانی دیکە) م وەرگێڕاونەتە سەر زمانی ئینگلیزی یان فەڕەنسی و پێشکەش بە بۆردی  IRB-RPDکردوون.
ئەگەر ڕووداوێکی نوێ ڕوویدا و بەڵگەنامەی نوێ بەردەستبوون ،هەرچەندە ماوەی کەمتر لە  ١٠ڕۆژیش مابێت بۆ دانیشتنی
دادگاییم ،من ئەو بەڵگەنامە نوێیانە بۆ فەڕەنسی یان ئینگلیزی وەردەگێڕم و لەگەڵ داواکارییەک پێشکەشی  IRBدەکەم و ڕوونی
دەکەمەوە کە لەبەرچی ئەم بەڵگەنامانە دواکەوتن و بۆچی بۆ کەیسەکەم گرنگن.

 ٣٦رۆژی دانیشتنی دادگاییت

ئەگەر بۆردی  IRB-RPDهەر تێبینییەکی بۆ هەناردبووم و داوای دۆکیومێنتی زیاتری کردبێت ،من ئەوانیشم بۆیان هەناردبێت.
ئەگەر من نەمتوانی بەڵگەنامەکان بەدەستبهێنم ،ئەوان دەتوانم ڕوونی بکەمەوە کە چەند هەوڵم داوە بۆ بەدەستهێنانیان.
من دووبارە فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەریی ( )BOCخوێندبێتەوە و پێداچوونەوەم بۆ هەموو زانیارییەکانی کردبێت کە
تەواو و ڕاستن .ئەگەر تێیدا هەڵەیەکم بینیبێت یان وردەکارییەکم لە بیرچووبێت ،یەکسەر بۆردی  IRB-RPDو پارێزەرەکەمم
(ئەگەر پارێزەرم هەبوو) ئاگادارکردبێتەوە.
من پێداچوونەوەم بۆ واتاکانی یاسای “بڕیارنامەی پەنابەریی” یان “کەسی پێویست بە پارێزگاریی لێ کردن” (بڕوانە الپەڕە ٢٠
هەتا  )٢١کردبێت ،لەگەڵ گشت ئەم حاڵەتە یاساییانەی کە گرنگترینیانن بۆ داواکاری پەنابەرییم (بڕوانە الپەڕە  ٢٣هەتا .)٢٧
من گشت الپەڕەکانی پەیوەندییان بە داواکاری پەنابەرییم هەیە ئامادە کردووە و بۆ ئەوەی لەگەڵ خۆم بیانبەم بۆ دانیشتنی
دادگاییم کە بریتین لە (دۆکیومێنتە ئەسڵییەکانی ناسنامەم ،کۆپی ئەسڵی بەڵگەکانکە پێشکەشم کردبوون ،کۆپی فۆڕمی بنەڕەتی
داواکاری پەنابەریی ( )BOCو فۆڕمی ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( ،)IRCCهەروەها گشت پەیوەندی
و دۆکیومێنتەکانم لە گەڵ هەر یەک لە دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا ( )CBSAو ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و
پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCو بۆردی
.)IRB-RPD
من بەر لە  ١٠رۆژ لە دانیشتنی دادگاییم ناو و زانیاریی هەموو شایەتەکانم داوە بە بۆردی  IRB-RPDکە وەک کەس یان
لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە شایەتییم بۆ دەدەن (بڕوانە الپەڕە  .)٣٤من بە هەموو شایەتەکانم گوتووە کە چ شتێک لە دانیشتنی
دادگاییم دەگوزەرێت و لەبەرچی شایتنامەی ئەوان گرنگە بۆ داواکارییەکەم .من هەروەها بۆ ئەندامی سەرەکی و نوێنەری
وەزاری (ئەگەر ئامادەبوو) و پارێزەرەکەم شییکردەوە کە دەکرێت پرسیاریان لێ بکەن بۆ ئەوەی بزانن کە ئایا شایەتییەکانیان
ڕاستگۆیانە و تەبایە لەگەڵ زانیارییەکانم .دڵنیام کردنەوە کە شایەتەکانم بە کات و بەروار و شوێنی دانیشتنی دادگاییم دەزانن.
من کارتێکی تەلەفۆنم کڕیووە بۆ مەسافەی دوور و وەختێکی زۆری تێدایە بۆ ئەوەی شایەتەکانم بانگهێش بکرێت.
من دەزانم کە دەتوانم چاودێر داوەتی دانیشتنەکەم بکەم وەک (هاوڕێ ،کەسوکار ،کەسی پاڵپشت) بۆ ئەوەی پشتگیرییم لێ بکەن.
کات و بەروار و شوێنی دانیشتنەکەم بە هەموویان گوتووە.
من دایەنییم بۆ منداڵەکان (ئەگەر منداڵم هەبوو) ڕێکخستووە و من دەزانم کە ئەندامی  IRB-RPDدەبێت مندااڵنم لە سەرەتای
دانیشتنی دادگایی ببینێت ،ئەوانەی کە  ١٢و گەورەترن.
من ئامادەم بۆ دانیشتنی دادگاییم و دەتوانم ڕوونی بکەمەوە کە بۆچی دەترسم بگەڕێمەوە واڵتەکەم .وەاڵمدانەوەکانیشم لەگەڵ
پارێزەرەکەم یان ئەندامێکی خێزان یان هاوڕێیەک تاقیکردۆتەوە.

?

ئایا ئەگەر پێویست بوو دەتوانم کات و بەرواری دانیشتنەکەم بگۆڕم
بە هۆی حاڵەتێکی فریاگوزاریی؟

تۆ یان پارێزەرەکەت دەبێت:
• لە ماوەی  ٣رۆژی کارکردن بە نووسین ئاگاداری بۆردی IRB-RPD
بکەنەوە.
•  ٣کات و بەرواری دیکە بۆ وادەی دانیشتنەکەت بدە بە بۆردی
 IRB-RPDکە ماوەکەی لە  ١٠تێپەڕ نەکات لە بەرواری ئەسڵی
دانیشتنەکەت.
• بەڵگەنامەی چارەسەری تەندروستی لە الیەن پزیشکەکەتەوە پێشکەش بکە،
بەاڵم ئەگەر نەتوانی ئەمە بهێنیت .دەبێت بە نامەیەک ڕوونیبکەیتەوە کە
لەبەر چی نەتوانی ئەم بەڵگەنامەیە بهێنیت.

سەبارەت بە گۆڕینی کاتی دانیشتنەکە ئەگەر هیچ وەاڵمێکت لە بۆردی
 IRB-RPDوەرنەگرت ،مەرجە لە کاتی ئەسڵی دیاریکراو بچیتە دانیشتنی
دادگاییت .ئەگەر بۆ دانیشتنەکە نەچوویت ،تۆ دەبێت ئامادەی “دانیشتنێکی
تایبەت” بیت کە رۆژەکەی لە “ئاگاداریینامەی ئامادەبوونی دانیشتنی دادگایی”
دیاریکراوە .لە کاتی “دانیشتنێکی تایبەت” دا لەوانەیە کەیسەکەت بڕیاری
“ڕەتکردنەوە-رەفزکردن “ ی لەسەر دەربکێت .هەروەها ئەگەر شیرەتوانی
وەزاریی (نوێنەری ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ()IRCC
یان دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا ( ))CBSAبەشداری
دانیشتنەکەت بوو ،تۆ دەبێت کۆپپینامەیەکی داواکەت بۆ ئەوانیش بنێریت .لە
نامەکەت بۆ لە بۆردی  IRB-RPDدەبێت ڕوونت کردبێتەوە کە کۆپیینامەت
داوە بە هەریەک لە  IRCCو .CBSA

رۆژی دانیشتنی دادگاییت ٣٧

دوای دانیشتنی دادگاییت

بڕیاری ئەرێنی (قبوڵ بوون)
ئەگەر بڕیارێکی ئەرێنیت وەرگرت و لە ماوەی  ١٥رۆژدا شیرەتوانەکە هیچ سکااڵیەکی نەبوو ،تۆ پێویست دەکات لە ڕیگەی ڕەگەزنامە
و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەداوە ( )IRCCبۆ نیشتەجیبوونی هەمیشەیی لە کەنەدا پڕبکەیتەوە .تۆ لەوانەیە هاوسەرەکەت یان
منداڵەکانی خۆت لە دەرەوە یان ناوەوەی کەنەدا بخەیتە سەر فایلی داواکارییەکەت.
هەندێک لە گروپەکانی خەڵک لەوانە پێیان بگوترێت کە سەر نەتەوەی بیانیی دیاریکراون ( .)DFNئەگەر تۆ لەوان بوویت ،دەبێت
ماوەی  ٥ساڵ بوەستیت هەتا ئەو کاتەی دەتوانیت داوای نیشتەجێبوونی هەمیشەیی بکەیت .سەبارەت بەوەی سەر بە نەتەوەی بیانیی
دیاریکراو ( )DFNیت ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCو دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا ()CBSA
بەر لە دانیشتنی دادگاییت ئاگادارت دەکەنەوە (بڕوانە الپەڕە .)٤٠
گەشت بۆ دەرەوەی کەنەدا مەکە بەرلەوەی قسە لەگەڵ پاریزەرەکەت نەکەیت .ئەگەر ویستت سەفەری دەرەوەی کەنەدا بکەیت پێویستە
داوای دۆکیومێنتی گەشتکردنی پەنابەر ( )Refugee Travel Documentبکەیت .فۆڕمی ئەم دۆکیومێنتە لە سایتی
 .www.ppt.gc.caکلیک لەسەر “ ”Find a Formواتە “فۆڕمەکە بدۆزەرەوە” بکە و “”Travel Document Applications
واتە “دۆکیومێنتی گەشتکردن” هەڵبژێرە.

بڕیاری نەرێنی (ڕەفز بوون)
ئەگەر بڕیارێکی نەرێنیت وەرگرت ،قسە لەگەڵ پارێزەرەکەت بکە بۆ ئەوەی بە ڕێگەی چارەی دیکە بزانیت کە هەن بۆ تۆ:
• تۆ لەوانەیە بە خۆشی خۆت کەنەدا بەجێبهێڵیت ،یان
• ئەگەر تۆ شایانی تێههڵچوونهوه بوویت ،پێوێستە سکااڵکەت پێشکەش بە کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی تێههڵچوونهوهی
پەنابەران ( )IRB-RPDبکەیت ،یان
• ئەگەر تۆ شایانی سکااڵکردن نەبوویت ،دەتوانیت سکااڵکەت پێشکەش بە دادگای فیدڕاڵی بۆ چاوپێداخشاندنەوەی یاسایی بە بڕیارەکە.

 ٣٨ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت

ئەگەر تۆ سکااڵت لە بەرانبەر وەاڵمە نەرێنی
(ڕەفزکردن) ەکەی بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی
کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران
( ،)IRB-RPDپێشکەش بە بۆردی کۆچبەریی
و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی تێههڵچوونهوهی
پەنابەران ( )IRB-RADکرد:
• تۆ دەبێت لە هاوکاریکردنی پارێزەرێک بگەڕێیت چونکە
پرۆسەکە زۆر ئاڵۆزە و کات دەخایەنێت.
• تۆ دەبێت لە ماوەی  ١٥رۆژ پاش وەرگرتنی “ئاگادارینامەی
بڕیاردان” پەیوەندی بە بۆردی  IRB-RADبکەیت .دوای
ئەوە تۆ  ١٥رۆژی هەیە بۆ (تەواوکردن)ی سکااڵکردن.
• ئەگەر بڕیارێکی نەرێینی (رەفز) ت بۆ داواکاری پەنابەری
لەالیەن  - IRB-RPDوە بەدەست گەیشت ،تۆ بە زووترین
کات دوای وەرگرتنی بڕیاری ڕەفزەکە ،دەتوانیت پەیوەندی
بکەیت بە  READY@refugeeclaim.caو ،داوا بکەیت
کە بوارت پێبدەن بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەیەکی زانیاری
وەرگرتن لە .IRB-Refugee Appeal Division
• تۆ دەتوانیت لە کەنەدا بمێنیتەوە هەتا لە الیەن بۆردی
 IRB-RADەوە بڕیار لە سکااڵکەت دەدرێت.
• لە زۆربەی حاڵەتەکان ،دانیشتنی دادگایی نابێت .بڕیاردانی
سکااڵکە لەسەر نووسراوی بەڵگەنامەکانت و گفتۆگۆکەت
دەبێت و بۆت دەنێردرێت.

• ئەگەر بۆردی  IRB-RADسکااڵکەتی ڕەتکردەوە ،تۆ
دەتوانیت سکااڵکەت بۆ دادگای فیدڕال بۆ پێداچوونەوەی
یاسایی .تۆ دەتوانیت لە کەنەدا بمێنیتەوە هەتا دوا بڕیار
پێداچوونەوەی یاسایی لە سەر فۆڕمەکەت دەدرێت.

ئەگەر تۆ شایانی سکااڵکردن نەبوویت لە
بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
تێههڵچوونهوهی پەنابەران (،)IRB-RAD
تۆ سکااڵکەت پێشکەش بە دادگای فیدڕال بۆ
پێداچوونەوەی یاسایی کردووە هەتا بە بڕیارە
نەرینییەکەی بۆردی  IRB-RPDدا بچنەوە:
• تۆ پێویستە یارمەتی لە پارێزەرەکە داوا بکەیت ،چونکە
پرۆسەکە ئاڵۆزە و کاتی پێویستە.
• تۆ دەبێت لە ماوەی  ١٥رۆژ پاش وەرگرتنی “ئاگادارینامەی
بڕیاردان” پەیوەندی دادگای فیدڕاڵەوە بکەیت.
• ئەگەر لەالیەن  CBSAپەیوەندیت پێوەکرا بۆ دەرکردنت،
تۆ پێویستە یەکسەر پەیوەندی بە پارێزەرەکەت بکەیت .تۆ
لەوانەیە داوا لە دادگایی فیدڕاڵ بکەیت بۆ “مانەوە” یان
“وەستاندن” ی دەرکردنت بۆ ئەوەی بتوانیت لە کەنەدا
بمێنیتەوە لە کاتێکدا تۆ چاوەڕوانی پێداچوونەی یاسایی بۆ
بڕیارەکە دەکەیت.

بۆ ناونیشانی دادگای فیدڕاڵ سەردانی ئەم سایتە بکە:
www.cas-satj.gc.ca/en/operations/locations.shtml
بۆ زیاتر زانیاری لە سکااڵکردن لە بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی تێههڵچوونهوهی پەنابەران ( )IRB-RADسەردانی
ئەم سایتە بکە:
www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefApp.aspx

?

ئایا من مافی ئەوەم هەیە کە سکااڵ پێشکەش بە بۆردی کۆچبەریی
و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی تێههڵچوونهوەی پەنابەران (IRB-
 )RADبکەم؟

زۆر گرنگە لەگەڵ پارێزەرەکەت قسەبکەیت بۆ ئەوەی دیاربکات ئەگەر مافی
تێههڵچوونهوه لە بەرانبەر بڕیاری نەرێنی (ڕەفزکردن) ی  IRB-RADهەیە
و بینێریت بۆ ( IRB-RADبەشی تێههڵچوونهوهی پەنابەران) .ئەگەر تۆ
لەگەڵ هیچ پارێزەرێک کار نەکەیت ،هەوڵبدە ئامۆژگاری لە پارێزەرێک یان
خوێندکارێکی یاسا وەربگریت لە یەکێک لە نووسینگە یاساییەکانی پرسپێکردن
کە ناویان لە الپەڕە  ٤٤ی ئەم ڕێنماییەدا هاتووە.
هەندێک داواکارانی پەنابەریی وەک ئەوانەی سەر بە نەتەوەی بیانیی
دیاریکراون و ئەوانەی  IRB-RPDپێ ڕاگەیندوون کە داواکارییەکانیان
(شتێکی بێبنەمایە “ )”Manifestly Unfoundedیان (جێگەی باوەڕکردن
نییە) ،هەموویان پێکەوە مافی تێههڵچوونهوهی نییە لە .IRB-RAD

?

ئایا جیاوازی چییە لە نیوان تێههڵچوونهوهی (ئیستئناف) و
پێداچوونەوەی یاسایی؟

لە تێههڵچوونهوه (ئیستیئناف) بڕیار بەدەست ئەندامیکی بۆردی کۆچبەریی
و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی تێههڵچوونهوهی پەنابەران ( )IRB-RADو
دەتوانێت بڕیارێکی تازە لەسەر داواکەت بدات .بەاڵم لە پێداچوونەوەی یاسایی
بڕیار بەدەست دادوەرێکی دادگای فیدراڵە تەنها لەم کاتە دەتوانێت بڕیار بدات
ئەگەر ئەندامی سەرەکیی دادگا هەڵەیەکی لە بڕیاردانەکەی کردبێت .ئەگەر
دادوەرەکە بڕیاری دا کە هەڵەیەک بوو ،داواکارییەکەت دەنێردرێتەوە بۆ
 IRB-RPDبۆ دانیشتێکی دادگایی نوێ.
ئەگەر مافی تێههڵچوونهوه هەبوو لە  ،IRB-RADپێویستە سکااڵنامەکەت
تەواو بکەیت بەر لەوەی بۆ پێداچوونەی یاسایی پڕبکەیتەوە.

ئامادەبوون بۆ دانیشتنی دادگاییت ٣٩

واتاکان
داواکاری پشتگوێ بخرێت:

ئەگەرفۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ( )BOCیان دانیشتنی دادگاییت لە دەست
چوو ،بۆردی  IRB-RADلەوانەیە “پشتگوێ خرانی” داواکارییەکەت ڕابگەیێنێت.
ئەوەش مانای ئەوەیە تۆ ناتوانێت لەسەر داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی بەردەوام بیت
یان لە داهاتوو داواکارییەکی دیکە پێشکەش بکەیت .ئەگەر داواکارییەکەت بڕیاری
“پشتگوێ خستن” ی بۆ دەرکرا ،تۆ دەتوانیت بۆ دووبارە کرانەوی پڕ بکەیتەوە ،بەاڵم
زەحمەتە بیبەیتەوە.

هاواڵتیانی بیانیی دیاریکراو (:)DFN

ئەو کەسەی دێتە کەنەدا وەک بەشێک لەم جۆرە خەڵکانەی کە حکومەتی کەنەدا بە
“ هاتنی نایاسایی “ irregular arrivalی هاواڵتیانی بیانیی دیاریکراو ()DFN
دەیناسێنێت ،یاسایی تایبەت دەیانگرێتەوە سەبارەت پرۆسەی داواکارییەکانیان و
بەندبوونیان.

نوێنەری دیاریکراو:

کەسێکە لە الیەن بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی
پەنابەران ( )IRB-RPDهەڵبژیردراوە کە لێپرسراوە لە پارێزگاریکردنی بەرژەوەندی
ئەم مندااڵنەی لە خوار تەمەنی  ١٨ساڵن یان کەسی گەورە کە ناتوانێت بە باشی
لە پرۆسەی پەنابەریی بگات .ئەو کەسە لە زۆربەی حاڵەتەکە باوک یان دایکە،
بەاڵم دەکرێت ئەندامێکی دیکەی خێزان یان هاوڕێ یان کارمەندێکی خزمەتکردنی
کۆمەاڵیەتی بێت.

کەسی دوورخراو:

کەسێکە کە هەردوو یاسای “بڕیاری پەنابەریی” و “کەسی پارێزگاریی لێکراو”
نایگرێتەوە.
بۆ نموونە:
• ئەو کەسەی کە زنجیرەیەک لە تاوانی گەورەی لە دەرەوەی کەنەدا ئەنجام داوە
• ئەو کەسەی کە مافی نیشتەجێبوونی هەمیشەیی یان ڕەگەزنامەی لە واڵتێکی دیکە
هەبێت

پرۆسەی پێداچوونەوەی فایلەکە:

ئەوە بریتییە لەم داواکارییانە کە بەبێ دانیشتنی دادگایی بڕیاری لەسەردەدرێت.
 IRB-RPDپێت ڕادەگەیەنێت ئەگەر تۆ شیاوی ئەم جۆرە پرۆسەیە بیت.

ڕاوەدونان:

بە شێوەیەکی گشتی ڕاوەدونان بریتییە لە ئازاردانێک کە هەڕەشە و مەترسی دەخاتە
سەر مافەکانی مرۆڤ و کە بە شێوەیەکی دووبارە و بەردەوام لە سروشتەکدا هەیە .واتا
یاساییەکەی ئەمە زۆر ئاڵۆزە و بۆیە چاکترە تۆ پرس بە پارێزەرێک بکەیت بۆ ئەوەی
بزانیت چۆن داواکارییەکەی تۆ دەگرێتەوە .دیارترین نموونەکانی ڕاوەدونان ئەمانەن:
ئەشکەنجەدان ،لێدان ،هەڕەشەی کوشتن ،خەساندنی بە زۆری ،خەتەنەکردنی بە زۆری
مێیینە ،هاوسەرگیری بە زۆری ،زیندانیکردن بە هۆی چااڵکی سیاسی ئاشتیخوازانە و،
هەتکردن.

 ٤٠واتاکان

دانیشتنی دادگایی کورت:

لەوانەیە دوو کاتژمێر دانیشتنی دادگایی دابنرێت لەالیەن  - IRB-RPDوە ،لەو
کاتەی  IRBباوەڕی وایە کە سەرباری ڕاستگۆیی داواکاری پەنابەریی ،تەنها یەک
یان دوو کێشە ماون کە دەبێت چاوپێخشاندنەوەیان بۆ بکرێت بۆ ئەوەی بڕیار لەسەر
داواکارییەکە بدرێت.

دانیشتنی دادگایی تایبەت:

دانیشتنێکە کە تێیدا بڕیار لە سەر داواکاری پەنابەرییت دەدرێت کە ئەگەر”پشتگوێ
خرابێت” “ .”abandonedتۆ دەبێت بەشداری “دانیشتنی دادگایی تایبەت” بیت،
ئەگەر دوا مۆڵەتی پێشکەشکردنی فۆرمی بنەرەتی داواکارییەکت ( )BOCلە دەست
چوو یان تۆ ئامادەی رۆژی دانیشتنی دادگاییت نەبوویت .بەرواری “دانیشتنی دادگایی
تایبەت” لە “ئاگادارینامەی ئامادەبوون لە دانیشتنی دادگایی Notice to Appear for
 ”a Hearingهەیە کە لە سەرەتای داواکاری پەنابەریت وەریدەگریت.

کەسی خاوەن پێویستی:

کەسی خاوەن پێویستی کەسێکە کە بە هۆکارێکی تایبەتمەند زەحمەتی هەیە لەگەڵ
دانیشتنی دادگایی ئاسایی یان گۆڕانکاری تایبەتی پێویستە .ئەم کەسانە لەوانەیە
النەواز بن بە هۆی نەخۆشی یان تەمەنەوە ،یان بەهۆی ئەزموونکردنی کۆستێکی
دەروونی مەزن کە ئەستەمە بتوانن باسی لێوە بکەن .ئایا تۆ دەتوانیت داوای چ جۆرە
گۆڕانکارییەک بکەیت؟ بۆ نموونە ،ئەگەر تۆ دەزانیت هەڵدەچیت و دەشێوێیت،
دەتوانیت داوا بکەیت کە لە ماوەی کورت پشوو وەربگریت .ئەگەر تۆ ئافرەت بوویت
هەڕەشەی سێکسییت بەسەردا هاتبێت یان کێشەی دیکە هەبوو بێت و بۆت ئەسەتەم
بێت بۆ پیاوی وەسفبکەیت ،دەتوانیت داوای ئەندامی سەرەکیی ئافرەت و وەرگێڕی
ئافرەت بکەیت .ئەگەر تۆ دووچاری کۆستێکی دەروونیی هاتبیت بە هۆی ڕووداوەکانی
ڕابردووە ،تۆ دەتوانیت داوای ئەندامی سەرەکیی بکەیت کە ئەو زۆرهەستیار بیت
بەرانبەر بە کاریگەرییەکانی کۆستەکە.
ئەگەر تۆ کەسێکی خاوەن پێویستی بوویت ،تۆ یان پارێزەرەکەت دەبێت یەکسەر بە
بۆردی IRB-RPDبڵێن .ئینجا بۆردی  IRB-RPDدەزانێت چ جۆرە گۆڕانکارییەک
لە پرۆسەی دانیشتنی دادگایی پێویستە بکرێت هەتا پێشکەشکردنی کەیسەکەت بۆ
ئاسان بێت .لە هەندێک لە کەیسەکان پاڵپشتیکردنی داواکەت بە نامەیەکی دکتۆر
زۆر یارمەتیدەرە .ئەگەر بۆردی  IRB-RPDبڕیاری دا کە تۆ کەسێکی خاوەن
پێداویستییت ،ئەوان ڕێوشوێنی تایبەتی دەگرنە بەرهەتا بە ئاسانترین شێوە بتوانیت
شاتییەکەی خۆت بدەیت.

واتاکان ٤١

پەیمانگە حکومییەکان

سێ پەیمانگەی حکومیی بەشدار دەبن لە پرۆسەی داواکاری پەنابەریی ،کە بریتین لە:
بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD
و ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCو دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( .)CBSAئەگەر تۆ ئەدرەس یان ژمارەی تەلەفۆنت گۆڕی ،دەبێت
یەکسەر بە شێوەیەکی جودا پەیوەندی بە هەریەک لەم پەیمانگایەنە بکەیت و زانیاری تازەیان
پێ بدەیت .ئەگەر نامەت بۆ بۆردی  IRB-RPDهەنارد ،ناو و ژمارەی فایلەکەت لە IRB
یان ژمارەی فایلی کەسییت ( )UCIلەگەڵیدا هاوپێچ بکە .هەروەها ئەگەر نامەکەت بۆ هەر
یەک لە ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ( )IRCCیان دەزگای خزمەتگوزاری
سنووری کەنەدا ( )CBSAهەنارد ،دیسان ناو و ژمارەی فایلی کەسییت (کە بە UCI
پێناسەکراوە) لەگەڵیدا هاوپێچ بکە.ناسنامە  IDو ژمارەی فایلی کەسی  UCIلەسەر
بەڵگەنامەی داواکاری مافی پارێزگاریکردنی پەنابەریتدا هەیە.

 ٤٢پەیمانگە حکومییەکان

کاتی ئۆفیس :دووشەممە هەتا هەینی لە کاتژمێر  ٨بەیانی  ٤ -ی ئێوارە

بۆردی کۆچبەریی و پەنابەرانی کەنەدا – بەشی
پارێزگاریکردنی پەنابەران ()IRB-RPD

سەنتەری تەلەفۆن1-888-242-2100 :

ڕۆڵی لە پرۆسەی داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی بریتییە لە:

وێب سایتیwww.cic.gc.ca :

• پێداچوونە بۆ فۆڕمی بنەڕەتی داواکاری پەنابەرییت ()BOC
دەکات

گۆڕینی ناونیشانت لەسەر ئینتەرنێتwww.canada.ca :
(لە وێب فۆرمی  IRCCبگەڕێ)

• بەڕێوەبردنی دانیشتنی دادگایی پەنابەریی
• بڕیار دەدات کە ئایا داواکاریت بۆ پەنابەریی قبوڵ یان ڕەفز
کراوە
• پێدانی خووڵی فێرکرن سەبارەت بە دانیشتنی دادگایی
پەنابەری لە ڕێگەی سەردانی ئامادە ()READY Tour
زانیاری پەیوەندیکردن:
Refugee Protection Division
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver BC, V6B 6C9
کاتی ئۆفیس :دووشەممە هەتا هەینی لە کاتژمێر  ٨بەیانی  ٤ -ی ئێوارە
تەلەفۆن 604-666-5946 :یان 1-866-787-7472
فاکس604-666-3043 :
وێب سایتیwww.irb-cisr.gc.ca :
فۆڕمی گۆڕینی ناونیشان لە  IRBلەم سایتەدا هەیە:
www.irb-cisr.gc.ca
لە ( “ ”Notification of Client Contact Informationواتە
“ئاگادارکردنەوە کەسەکە بۆ زانیاری پەیوەندیکردن” بگەڕێ .دەتوانرێت ئەوە بە
دەست یان پۆست یان فاکسیش بنێردرێت.

ڕەگەزنامە و کۆچبەریی و پەنابەریی کەنەدا ()IRCC
ڕۆڵی لە پرۆسەی داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی بریتییە لە:
• بە ئەنجام گەیاندنی دەستپێکردنی فۆرمەکەت بۆ داواکاری
پەنابەریی (لە ناوەوەی کەنەدا) و بڕیاردان لەسەر ئەوەی تۆ
شایانییت بۆ پێشکەشکردنی داواکاری پەنابەریی
• ئاڕاستەکردنی زانیارییەکانی داواکاری پەنابەرییت بۆ بۆردی
 ،IRB-RPDئەگەر شایانی پێشکەشکردنی داواکاری
پەنابەریی بوویت
• لەوانەیە دژ بە داواکاری پەنابەرییت بوەستێتەوە ئەویش
لە ڕێگەی هەناردنی دۆکیومێنتنامەیەک یان نوێنەرێکی بە
ناوی ئەندامی وەزاریی هەتا لە رۆژی دانیشتنی دادگاییت بە
پێچەوانەی گفتوگۆ بکات
لێپرسراوەیی دیکەی:
• دەرکردنی ڕوخسەتی کارکردن و بیمەی تەندروستی فیدراڵی
ناوخۆ

دەزگای خزمەتگوزاری سنووری کەنەدا ()CBSA
ڕۆڵی لە پرۆسەی داواکارییەکەت بۆ پەنابەریی بریتییە لە:
• بە ئەنجام گەیاندنی دەستپێکردنی فۆرمەکەت بۆ داواکاری
پەنابەریی لە خاڵی هاتندا (سنووری وشکایی ،بەندەری دەریا،
یان فڕۆکەخانە) و بڕیاردان لەسەر ئەوەی تۆ شایانییت بۆ
پێشکەشکردنی داواکاری پەنابەریی
• ئاڕاستەکردنی زانیارییەکانی داواکاری پەنابەرییت بۆ بۆردی
 ،IRB-RPDئەگەر شایانی پێشکەشکردنی داواکاری
پەنابەریی بوویت
• لەوانەیە دژ بە داواکاری پەنابەرییت بوەستێتەوە ئەویش
لە ڕێگەی هەناردنی دۆکیومێنتنامەیەک یان نوێنەرێکی بە
ناوی ئەندامی وەزاریی هەتا لە رۆژی دانیشتنی دادگاییت بە
پێچەوانەی گفتوگۆ بکات
لێپرسراوەیی دیکەی:
• کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانی کەنەدا و بڕیاردان لەسەر
ئەوەی کە کێ دەتوانێت بێتە ناو کەنەدا و کێ دەبێت لە کەنەدا
بچێتەدەر
• ڕێکخستنی بردنە دەرەوەت لە کەنەدا ،ئەگەر سەبارەت بە
داواکاری پەنابەرییت وەاڵمێکی نەرێنی (ڕەفز) ت وەرگرت.
• مافی دەستگیرگرتنی هەیە ئەگەر نەیتوانی ناسنامەکەت ئاشکرا
بکات ،یان هەستبکەن تۆ مەترسییداریت بۆ سەر کۆمەڵگەی
کەنەدایی ،یان ئەوان هەستبکەن کە تۆ یەکێک لە یاساکانی
کۆچبەریی کەنەدا نایێیتەوە( .ئەگەر تۆ بەندکرایت ،مافی
ئەوەت هەیە پارێزەرێک بگریت و دانیشتنێکی دادگایی بۆ
گفتوگۆکردن لەسەر ئازادکردت دەبەسترێت).
زانیاری پەیوەندیکردن:
Canada Border Services Agency
Library Square, 7th Floor
300 W. Georgia Street
Vancouver BC, V6B 6C9
کاتی ئۆفیس :دووشەممە هەتا هەینی لە کاتژمێر  ٨بەیانی –  ٤ی ئێوارە
تەلەفۆن1-800-461-9999 :
وێب سایتیwww.cbsa-asfc.gc.ca :

زانیاری پەیوەندیکردن:
1148 Hornby Street
Vancouver BC, V6Z 2C3

پەیمانگە حکومییەکان ٤٣

خزمەتگوزاری سەبارەت بە دانیشتنی
دادگایی بۆ پەنابەران
ئامۆژگاری یاسای ،شرۆڤە و رونکردنەوە و فێرکردن:
کۆمەڵگەی خزمەتگوزاری یاسایی ()Legal Services Society
تەلەفۆن 604-601-6076 :یان ( 1-888-601-6076تەلەفۆنی بە
خۆڕایی)
510 Burrard Street, Suite 400, Vancouver
نوێنەرایەتی یاسایی بەخۆڕایی پێشکەش بە داواکارانی پەنابەریی دەکات.
سەردانی ئامادە ()READY Tours
604-328-3132
www.refugeeclaim.ca/ready-tours
دادگای داواکاری پەنابەریی  IRB-RPDهەڵدەستی بە ئامادەکردن و
پێشکەش کردنی کۆڕ و کۆبونەوە دەربارەی دادگای داواکاری پەنابەریی لە
ناو ژووری دادگایەکانی بەشی پارێزگاری لە پەنابەران.
بەرنامەی یارمەتیدانی پەنابەران لە زانکۆی ئۆتاوا
(University of Ottawa Refugee Assistance Program
))(UORAP
www.ccrweb.ca/en/uorap
یارمەتی پێشکەش دەکات بۆ چۆنیەتی کۆکردنەوەی بەڵگە بۆ پاڵپشتیکردنی
داواکاری پەنابەریی.

بەرنامەی ئامۆژگاری یاسایی خوێندکارانی یاسا (’Law Students
(Legal Advice Program
604-822-5791
نوێنەرایەتی یاسایی بەخۆڕایی پێشکەش بە داواکارانی پەنابەریی دەکات.
 (Access Pro Bonoۆنۆب ۆرپ سسکەئ یەگڵەمۆک
)Society
ینۆفەلەت(  1-877-762-6664نای : 604-878-7400نۆفەلەت
)ییاڕۆخ ەب
.تاکەد شەکشێپ ییاڕۆخەب ییاسای یناوتەریش
ISSof BC Legal Advocacy Program
Victoria Drive 2610
Ext. 1624 604-684-2561
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoa
FN942eCCdUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNC
OTcyOS4u
نوێنەرایەتی یاسایی بەخۆڕایی پێشکەش بە داواکارانی پەنابەریی دەکات.

بۆ خزمەتگوزاری نیشتەجێبوون و دانیشتنی دادگایی:
Settlement Orientation Services
)(SOS/ISSofBC
2610 Victoria Drive, Vancouver
604-255-1881
www.sosbc.ca

Rainbow Refugee
)Qmunity (LGBTQ
1170 Bute Street, Vancouver
www.rainbowrefugee.ca
info@rainbowrefugee.ca

#301–10334 152A Street, Surrey
604-683-1684
www.issbc.org/welcome-centre-surrey

OPTIONS Community Services
#305-10362 King George Blvd, Surrey
604-954-0482

Mennonite Central Committee
660-East 51 Ave, Vancouver
604 325 5524

InAsMuch Community Society
108A-32883 South Fraser Way, Abbotsford,
604-309-6661
hello@inasmuch.ca

Vancouver Association for the Survivors of
)Torture (VAST
2610 Victoria Drive, Vancouver
778 372-6596
vast-vancouver.ca
referrals@vast-vancouver.ca

MOSAIC
7134 King George Blvd., Surrey
778-591-9334 Ext 190
5575 Boundary Rd., Vancouver
604-254-9626 Ext 1011

BC211
www.bc211.ca
)211 (free call
پێشکەش کردنی زانیاری گشتی دەربارەی هەواڵەکردن و رۆیشتن بۆ دەزگاکان ،پشگیری جێگەی مانەوەی ئارام ،خوراردن و جلوبەرگ و گەیاندن.

 ٤٤خزمەتگوزاری سەبارەت بە دانیشتنی دادگایی بۆ پەنابەران

تێبینییەکانم:

تکایە سەردانی ئەم سایتە  www.refugeeclaim.caبکە بۆ
خوێندنەوەی ئەم ڕێنماییە (میترۆ ڤانکوڤەر – بریتش کۆڵۆمبیا) بە:
•
•
•
•

•
•
•
•

ئینگلیزیی
سپانیایی
فەڕەنسیی
عەرەبیی

چینی ئاسانکراو
فارسی
کوردی (سۆرانی)
توركى

سوپاس بۆ بەخشندەیی بەشداربووانی ئەم پرۆژەیە:

CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

هەروەها سوپاس بۆ گەلێک لەم پسپۆڕانەی (پەنابەر ،پارێزەر ،ڕێکخراوی خزمەتگوزاری و ،ئەوانیتر) کە زۆر بە
گەرموگوڕی و تەرخانکردن و بە سەرنج و هونەریان ئەم ڕێنماییەیان وەها ڕێکخست و پێشخست.

کینبرەیس کۆمیونیتی پێشوازی لە داواکارانی پەنابەریی دەکات .ئێمە خانوو،
خوێندن و ،پشتیوانیی پێشکەش دەکەین.

مافی لە چاپدانی  ٢٠١٩پارێزراوە بۆ ڕێکخراوی کینبرەیس کۆمیونیتی

نیگارەکان :ئەندریا ئەرمسترۆنگ

