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اين متن را نمی توان برای استفاده مالی مورد استفاده قرار داد ولی کپی کردن آن برای دالئل ديگر، با ذکر منبع مورد تشويق ما قرار 
  .لطفًا صفحات آنرا برای هر کس که به آن نياز دارد کپی کنيد. دارد
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H&C  چه می باشد؟  
  

  .در زمينه انساندوستی و شفقت می باشددرخواستی  H&Cدرخواست 
  

به متقاضيان مهاجرت اجازه می دهد تا طی مدتی که به تقاضای اقامت آنان  H&Cدرخواست 
که بتوانند در کانادا ) بدالئل انساندوستانه و شفقت آميز(رسيدگی می شود، اجازه مخصوصی بگيرند 

  . دا می باشدآخرين اقدام برای ماندن در کانا H&Cمعموًال . بمانند
  

به شما می گويد که چه مسائلی را برای درخواست بايد مد نظر قرار داده و چگونه اين راهنما 
  .درخواست کنيد

  
  گفته  H&C در اين راهنما به درخواست های انساندوستانه و شفقت آميز اختصارًا: نکته مهم
   . می شود
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   قرار دهد؟می تواند مرا در معرض چه مخاطراتی H&Cدرخواست 
  

قبل از درخواست برای ماندن در کانادا بدالئل انساندوستانه و شفقت آميز، لطفًا متوجه چهار خطری 
  :که در مقابل شما قرار می گيرند باشيد

  
 مگر اينکه شما منتظر نتيجه بررسی مخاطرات قبل نخواهد کرداز اخراج شما جلوگيری  H&Cدرخواست  .1

  .  باشيد PRRA (Pre-Removal Risk Assessment)از اخراج يا 

  
 %.20 از پائينتر –بسيار پائين می باشد  H&Cشانس موفقيت درخواست های  .2

 شما –شما مورد قبول قرار بگيرد را دارا هستيد  H&Cکنيد که استحقاق اينکه درخواست ثابت بايد  .3
 .  را داريد ارائه اطالعات و مدارک صحيحبتنهائی مسئوليت

مگر اينکه ( دالر برای فرزندان 150 دالر برای بزرگساالن و 550: می باشد گران H&Cدرخواست  .4
چنانچه تصميم بگيريد که برای کمک به درخواستتان وکيلی را .  1.)فرزند شما تابعيت کانادا را دارا باشد

 که آيا از ببينيد H&Cقبل از درخواست . استخدام نمائيد، با توجه به حجم کار، احتماًال قيمت باال خواهد بود
 .  نظر مالی اين امر ارزش دارد يا نه

  

را انجام دهيد،  H&Cچنانچه با توجه به هزينه و مخاطرات موجود هنوز می خواهيد که درخواست 
حصول اطمينان از اينکه .  تکميل می باشندبايد مطمئن شويد که فرم های درخواست و مدارک شما

افسران اداره مهاجرت مجبور نيستند که شما را . باشدبعهده شما می درخواست شما کامل می باشد 
  .از نقص مدارک مطلع سازند و ممکن است که بسادگی درخواست شما را رد کنند

  
شما رد شود، تنها راه باقيمانده ارسال تقاضا به دادگاه فدرال کانادا برای  H&Cچنانچه درخواست 

شما يا خود بايد از خود . رال مشکل می باشدرفتن به دارگاه فد. بررسی قضائی يا فرجام می باشد
دوستان، اقوام، مشاورين مهاجرت و . استخدام نمائيدخود دفاع کنيد يا وکيلی را برای دفاع از 

  . مددکاران و مشاورين مجاز به دفاع از شما نمی باشند

                                                                  
 .تابع کانادا می باشند) مانند فرزندان ديپلمات ها(فرزندان متولد در کانادا بجز استثنائات   1
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  درخواست کنم؟ H&Cبه چه دليلی بايد برای 
  

  . مخاطرهو مصيبت : درخواست می کنند H&Cی برادو دليل اصلی بصورت معمول مردم به 
  

  مصيبت
. به وضعيتی گفته می شود که باعث ايجاد مشکالت جدی و رنج برای شما می شود" مصيبت"

 به وطنتان دچار مخاطره می شويد، می توانيد زگشتصورت اجبار در ترک کانادا و باچنانچه در 
  . نمائيد H&Cدرخواست 

  
رای وضعيت با ثباتی در کانادا بوده و نمی توانيد به وطن خود باز گرديد اگر هم اينک دا: نکته مهم

بخاطر اينکه به شما حق تابعيت در آنجا داده نمی شود يا اينکه دولتی در آنجا وجود ندارد، بايد 
  . نمائيد H&Cدرخواست 

  
   مخاطره سالمتی

اردی که شما يا يکی از اعضا مشکالت سالمتی معموًال پرونده شما را قويتر نمی سازند مگر در مو
خانواده شما در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت چرا که وطن شما نمی تواند امکانات الزم 

اگر اين امر در مورد شما صدق می کند، بايد اطالعات مربوط . برای مداوای صحيح را فراهم آورد
 توسط متخصصين در بهمراه اطالعات پزشکی الزم H&C  را در درخواست پزشکیبه شرايط 
را شما يا عضو خانواده شما در صورت اجبار به بازگشت به وطنتان  که خطری که ،کشورتان

  .تهديد می نمايد تاييد می کنند، بگنجانيد
  

  اثبات مخاطره
 اثبات اينکه در صورت صورت اخراج و بازگردانده شدن به وطنتان دچار مخاطره می شويد  برای

 سطح سر و سامان کهموارد زير را . بی در کانادا سر و سامان گرفته ايدبايد نشان دهيد که بخو
هر پرونده ای : گرفتن شما در کانادا کمک می کنند را مد نظر قرار دهيد و بخاطر داشته باشيد که

  .اين مسئوليت شما می باشد که دفاعيات خود را به بهترين وجه ممکن ارائه دهيد. متفاوت می باشد
  

 .هر چه بيشتر، بهتر. در کانادا زندگی کرده ايدمدتی را که  •

افسر اداره . ً ولفر دريافت نکنيدصالبه شما اکيدًا توصيه می شود که ا. (مدتی که ولفر دريافت کرده ايد •
 .) مهاجرت ممکن است از اين امر بعنوان دليلی برای رد درخواست شما استفاده نمايد

 .ما در بهبود آنهاسطح زبان انگليسی و فرانسه شما و سعی ش •

 .تالش شما برای باال بردن سطح تحصيالت و مهارت های خود طی زمانی که در کانادا بوده ايد •

 2).هر چه بيشتر، بهتر(تعداد فاميل و اقوام شما در کانادا  •

 ).هر چه بيشتر، بهتر(چقدر با اقوام خود در کانادا در تماس می باشيد  •

                                                                  
ت ، درخواس)Family Class(اگر با شخصی که مقيم کانادا بوده يا تابعيت آنرا دارست ازدواج کرده ايد، بايد تحت عنوان خانواده  2

  . باشدH&Cبا اين حال، در اين صورت، ممکن است که هنوز نياز به درخواست . اسپانسرشيپ انجام دهيد
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داشتن تعداد زيادی اقوام در زادگاه خود بيانگر اين امر . (ماس می باشيدچقدر با اقوام خود در زادگاه در ت •
 .)می باشد که در صورت بازگرداندن شما دچار مخاطره کمتری خواهيد شد

 ).بد(يا فرزندانی که هنوز در زادگاهتان زندگی می کنند ) خوب(فرزندان متولد کانادا  •

 .آشنايان در کانادا بجز اقوام •

 . ايد و مالياتی که پرداخته ايدمشاغلی که داشته •

 .شغل فعلی شما و اينکه چه مدت به آن مشغول بوده ايد •

، حساب های )RSP( ،)RESP(دارائی های شما در کانادا شامل منزل خانوادگی، ذخائر بازنشستگی  •
 .)هر چه دارائی ها بيشتر باشند، بهتر می باشد(بانکی، حساب های سرمايه گذاری، خودرو های کاری 

 .)هر چه کمتر، بهتر. (دارائی های شما در خارج •

 .و فعاليت های داوطلبانه) مذهبی يا غير مذهبی(اشتراک در اجتماع  •

نامه های تاييديه مثبت در مورد شما نوشته شده توسط افراد در محل کار، مدرسه، سازمان های خدمات  •
 . داوطلبانه، اجتماعات مذهبی و غيره

 .ه کاناداکمک مالی يا فرهنگی شما ب •

 .جزئيات دقيق مخاطره ای که شما يا خانواده شما را در کشورتان تهديد می نمايد •

 .اگر که مونث می باشد، مشکالتی را که در کشورتان با آنها مواجه می باشيد •

 

  مخاطره
يعنی امکان جدی که يکی از موارد زير در صورتيکه شما مجبور به ترک کانادا گرديد " مخاطره"

  شما بايد ثابت کنيد که با يکی يا چند خطر زير روبرو . در وطنتان بتواند برای شما اتفاق بيافتد
  :می باشيد

  
 )مابطور مثال مورد رفتار بد قرار گرفتن بخاطر عقايد سياسی يا مذهبی ش(پيگرد  •

 شکنجه •

 خطر مرگ  •

 خطر مورد رفتار بی رحمانه يا تنبيهات غير معمول قرار گرفتن •

 

درخواست کنيد، نمی توانيد از همان دليلی که در دادگاه  H&Cاگر می خواهيد برای : نکته مهم
  .، انجام شده است، استفاده کنيد2002 جوئن 28 از تاريخ بعدپناهندگی که 

  
  خطر پيگرد

 H&Cپرونده های ) PRRA(بررسی مخاطرات قبل از اخراج رونده های يک افسر مخصوص پ
تا زمانی . که حاوی اطالعات در مورد مخاطرات در نتيجه ترک کانادا می باشند را بازبينی می کند

بازبينی پرونده شما را باتمام نرسانده و تصميم نهائی را نگرفته است، اخراج  PRRAکه افسر 
  .نخواهيد شد

  



   2008 نوامبر تصحيح –پروژه عمومی آموزش حقوق برای تازه واردين : موزائيک
Guide to Humanitarian and Compassionate Applications (H&C) [Persian]   

5 

 انجام شده است و درخواست 2002 جوئن 28چنانچه دادگاه پناهندگی شما بعد از تاريخ : نکته مهم
H&C  شما اعالن می کند که در معرض تعقيب در کشور خود می باشيد، اطالعات موجود در

همچنين خطر پيگرد بايد مختص . درخواستتان بايد جديد بوده و به دادگاه پناهندگی ارائه نشده باشند
ارائه اطالعات کلی در مورد وضعيت بد سوابق حقوق بشر در . خانواده شما بايد باشدبه شما يا 

  .شما بايد ثابت کنيد که شخصًا در خطر می باشيد. زادگاه شما کافی نمی باشند
  

برای کسب اطالعات صحيح در مورد وضعيت فعلی در کشورهای مختلف، می توانيد به وبسايت 
  :های زير مراجعه کنيد

  
  BBC  :uk.co.bbc.news.wwwاخبار 

 org.amnesty.www :عفو بين الملل
  org.hrw.www: ديدبان حقوق بشر

 Country of Originتحت( ca.gc.irb.www :مرکز مدارک شورای مهاجرت و پناهندگی
Research(  

  
  .امکانات تحصيلی ضعيف يا امکان بيکاری در زادگاهتان اثبات خطر نمی باشند

  
با اين وجود، . تنها شواهد جديد را مد نظر قرار می دهند PRRAبرای تشخيص مخاطره، افسران 

در زمان دادگاه پناهندگی شما در دسترس نبوده اند، مانند شواهد آنها می توانند شواهد مهمی را که 
پزشکی تحت شکنجه قرار گرفتن يا شواهد مربوط به وضعيتی در کشورتان که می تواند شما را 

  . تحت تاثير قرار دهد را مورد نظر قرار دهند
  

همين رخواست را  داگر شما در معرض پيگرد قرار داريد ولی درخواست پناهندگی نکرده ايد، اين
  دولت کانادا افرادی را که تحت تعريف سازمان ملل از پناهنده قرار . مد نظر قرار دهيدحاال 

  اگر فکر . (نمی گيرند را نيز مانند متقاضيان پناهندگی تعريف شده، تحت حمايت قرار می دهد
  .) کنيدمی کنيد که اين مورد در مورد شما صدق می کند حتمًا با متخصص مشاوره حقوقی

  
  فرزندان

کارمندان . خود بگنجانيد H&Cاگر فرزند داريد، معرفی نامه های مربوط به آنها را در درخواست 
بهداشت اجتماعی، دکترهای خانواده، آموزگاران، مددکاران اجتماعی يا روانشناسان می توانند که 

فرزندانتان تاثير خواهند در مورد عواقب روحی و جسمی منفی مراقبتی موجود در زادگاهتان که بر 
  .بنويسندتائيديه گذارد، برای شما نامه 

  
. را مد نظر قرار دهد" بهترين حالت برای فرزند"افسری که درخواست شما را بررسی می کند بايد 

اين افسر . بطور مثال آيا بهتر است که فرزند يا فرزندان شما با شما به زادگاهتان مراجعت کنند يا نه
که آيا در کانادا متولد شده اند يا نه، آيا در کانادا به مدرسه می روند يا رفته اند و اينکه آيا بسته به اين

تشخيص می دهد که فرزندانتان تا چه حد با کانادا  ،هرگز در زادگاه شما زندگی نموده اند يا نه
  . وابستگی دارند
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  مرا تصعيف می کند؟ H&Cچه اطالعاتی پرونده 
  

  :زير وضعيت شما برای ماندن در کانادا را تضعيف می کنددالئل و اطالعات 
  

  .ارتباط شما با کانادا عمومًا بدليل کار کردن و پرداخت ماليات می باشد •

  .بيشتر زمانی را که در کانادا بوده ايد، ولفر دريافت کرده ايد •

  .سابقه جنائی داريد •

  
بدهيد، بايد حتمًا اين  H&Cدرخواست  اگر برای اينکه در کانادا بمانيد می خواهيد که :نکته مهم

مانع می توانند اطالعات را حتی با اينکه پرونده شما را تضعيف می کنند، يا در بعضی از موارد 
اداره مهاجرت و تابعيت کانادا هميشه بررسی پزشکی، . گرفتن اقامت دائم شما شوند، اعالن کنيد

اگر . شما نمی توانيد مانع اين بررسی ها شويد. سابقه جنائی و اطالعات مالی و غيره را می خواهد
 عواقب آنرا قبل از يکی از دالئل باال در مورد شما صدق می کنند، ممکن است که بخواهيد

بهتر است که اگر در مورد ارائه اين . و پرداخت هزينه های آن بررسی کنيد H&Cدرخواست 
   .اطالعات نگرانی داريد با متخصص حقوق صحبت کنيد
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  دهم؟ H&Cنه می توانم درخواست چگو
  

را انجام دهيد، مراتب زير را  H&Cاگر بعد از خواندن اين راهنما تصميم گرفتيد که درخواست 
  :طی کنيد

  
  — Applying for Permanent Residence within Canadaفرم درخواست را که .1

Humanitarian & Compassionate Cases  نام دارد در وبسايتca.gc.cic.www  يا با
 .  تهيه کنيد1-888-242-2100تماس گرفتن با اداره تابعيت و مهاجرت کانادا به شماره تلفن 

مطمئن شويد که به تمامی سواالت . راهنمای فرم را دقيقًا دنبال کرده و تمامی فرم های الزم را پر کنيد .2
 .پاسخ گفته ايد

اهنده مردود درخواست می کنيد، بررسی پزشکی کانادا و بررسی سابقه جنائی پليس را اگر بعنوان پن .3
اگر قبول شديد، اداره تابعيت و . اين مدارک در هنگام درخواست پناهندگی ارائه شده بودند. ضميمه نکنيد

را مهاجرت کانادا از شما خواهد خواست که بررسی پزشکی و بررسی سابقه جنائی توسط پليس جديدی 
 .تهيه کنيد

 .قبل از ارسال درخواست به اداره تابعيت و مهاجرت کانادا، از تمامی مدارک برای خود فتوکپی تهيه کنيد .4

 . بدانيد که کی به مقصد رسيده استدرخواست را با پست مخصوص يا سريع ارسال کنيد تا .5

 
را  H&Cای درخواست کمک حقوقی برای درخواست ه) LSS( سازمان خدمات حقوقی :نکته مهم
اگر از عهده پرداخت هزينه وکيل بر نمی آئيد، با .  شرايط خاص و محدودی قبول می کندفقط تحت

LSS  تماس بگيريد تا ببينيد که آيا برای تحت پوشش کمک حقوقی قرار گرفتن واجد شرايط  
آدرس دفاتر را می توانيد در وبسايت (برويد  LSSشخصًا بدفاتر . می باشيد يا نه

asp.legalAidOffices/legal_aid/ca.bc.lss.www://http يا با شماره.) پيدا کنيد  
تلفن مجانی بيرون از  (1-866-577-2525يا شماره ) در منطقه لوئر مينلند (2172-408-604

   . تماس بگيريد) لوئر مينلند
  

 از عهده پرداخت هزينه وکال برآئيد، لطفًا ببينيد که آيا وی پرونده شما را قبول می کند انيدمی تواگر 
  اگر می خواهيد که وکيل مهاجرت پيدا کنيد، با سازمان خدمات ارجاع وکال . يا نه

)Lawyer Referral Service ( 604-687-3221به شماره) يا شماره ) در منطقه لوئر مينلند
 .تماس بگيريد) تلفن مجانی بيرون از لوئر مينلند (1919-663-800-1


