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 غير المحترفينإحترس من مستشاري الهجرة  
 
إذا كنت ترغب في دفع المال لشخص . يمكن أن تكون إجراءات الهجرة الكندية معقدة ومن الصعب القيام بها بمفردك 

ال تصبح ضحية لعملية إحتيال أو ضحية مستشار . لمساعدتك، تأكد من أنك تتعامل مع شخص لديه معرفة ورخصة حقيقيتين
 .هجرة عديم الضمير

 
 :المندوبين المخوليين 
 

ليس إجباريًا وجود ممثل مخول لك ولكن إذا كنت . ب المخول هو شخص تخوله لتمثيلك في طلب الهجرة الخاص بكالمندو
 . بحاجة إلى نصيحة أو توجيه بخصوص ملفك لدى دائرة الهجرة، فإن وجود مندوب ذو معرفة وإلمام سيقدم لك مساعدة حقيقية

 
 .و لقاء أجرهناك نوعان من المندوبين المخولين إما بدون أجر أ

 
 .أمثلة المندوبين المخولين الذين يعملون دون مقابل هم أفراد األسرة واألصدقاء أو شخص في جمعية أو مركز المجتمع

 
 :يجب أن يكون المندوبون المخولون الذين يعملون لقاء أجر من أحد هؤالء

 
 محام كندي؛ .1

 
 ؛ أو)CSIC(الهيئة التنظيمية الحالية هي الجمعية الكندية لمستشاري الهجرة  –مستشار هجرة مرّخص  .2

 
 .عضو في نقابة المحامين في مقاطعة كيبيك .3

 
 

 Use of aيمكنك تعيين مندوبك الخاص من خالل تعبئة نموذج خاص من دائرة الهجرة والجنسية والذي يدعى 
Representative خدام هذا النموذج عند تغيير مندوبكينبغي أيضًا إست. أي إستخدام مندوب. 

 
 بعض الحيل الشائعة التي يجب عليك اإلحتراس منها 
 

الهجرة هم في الحقيقة ليسوا أعضاء  الذين يطلقون على أنفسهم مستشاروبعض األشخاص  .إحترس من المستشارين األشباح
غير  هؤالء الناس غالبًا ما يكونون. ينفي أي من مجموعات المهنيين المؤهلين على النحو المسموح به للعمل كمندوبين مخول

ح يتم اإلشارة إلى هؤالء عادة كمستشارين أشبا. منك رسوم باهظة هؤالء قد يأخذون. ين وغير موثوقينمؤهلين وغير منظم
قم فقط بتأجير مستشار الهجرة الحاصل على . هم على الوثائق التي ترسل إلى الحكومةءنهم ال يريدون أن يضعوا أسماأل

 .رخصة بمزاولة المهنة
 

ليس من الممكن . ال أحد يستطيع أن يضمن الحصول على نتائج إيجابية .ال تصدق وعود الحصول على معاملة خاصة لقاء أجر
 . لتك أو ضمان حصولك على وظيفة أو تأشيرة دخول أو قبول مدرسي لقاء أجرالتسريع في تمشية معام

ال تقبل أبدًا في وضع معلومات كاذبة في إستمارة الطلب أو تسمح بإرسال وثائق  .)النموذج( إستمارة الطلب في أبدًا ال تكذب
 .خولك إلى كندا أو طردك منهاهذا اإلجراء هو إجراء غير قانوني وقد يؤدي إلى رفض د. مزيفة مع إستمارة طلبك

إحصل على إيصال الدفع . تفاصيل هذه الرسومالمدفوعة و فيها الرسومتوضح  خطيةإحصل على إتفاقية : تأكد قبل التوقيع
إذا كنت ال تفهم اللغة اإلنجليزية، إجلب . تأكد من أن كل شيء واضح بالنسبة لك قبل التوقيع على النموذج. لألموال التي دفعتها

 .ال توّقع أبدًا على نموذج فارغ. معك شخصًا تثق به لمساعدتك في الترجمة
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 :مصادر هامة
 

 )CIC(دائرة الهجرة والجنسية الكندية 
يمكن للعاملين في مركز اإلتصاالت إعطاء . تقدم دائرة الهجرة والجنسية الكندية إستمارات الطلب ودليل تكملة هذه اإلستمارات

 .قد يتم تسجيل المكالمات الهاتفية. قط ولكنهم ال يقدمون المشورة القانونيةالمعلومات العامة ف
1-888-242-2100 

www.cic.gc.ca 
 

 الجمعية القانونية في بريتش كولومبيا
 . مسجل لديهم أم ال يمحامالإذا كان  تؤكد هذه الهيئة التنظيمية للمحامين في بريتش كولومبيا تأخذ الشكاوى ويمكنها أن

 )فانكوفر( 2533-669 604 أو  5300-903 800 1 :رقم الهاتف المجاني في بريتش كولومبيا
www.lawsociety.bc.ca 

 
 الجمعية الكندية لمستشاري الهجرة

أم  امستشار الهجرة مرخصإذا كان  تؤكد الشكاوى ويمكنها أنهذه الجمعية تأخذ . هذه هي الهيئة التنظيمية لمستشاري الهجرة
 .ال

1 866 308-2742 
www.csic-scci.ca 

 
 جمعية الخدمات القانونية في بريتش كولومبيا

خدمات تقدم قد و. تقدم هذه الجمعية خدمات اإلعانة القانونية في بريتش كولومبيا بما في ذلك المعلومات القانونية واإلحالة
جلسات اإلستماع قبل الطرد أو طلبات تتعلق بقانون الهجرة مثل  خطيرةلذوي الدخل المحدود والذين لديهم مشاكل  ًامجان اةمحام

 . ا لزم األمريتواجد مترجمون إذ. اللجوء
 

 )األماكن األخرى في بريتش كولومبيا(  2525-577 866 1 أو )فانكوفر الكبرى(  408-2172 604
www.lss.bc.ca 

 
 :مالحظة

 
 4تم التحديث في . 2010حقوق الطبع محفوظة لجمعية موزاييك . القانونيةتعطي هذه المقالة معلومات فقط وال تقدم المشورة 

 .2011كانون الثاني /يناير
 

أصبح هذا المشروع ممكنًا من خالل الدعم المالي المقدم من المؤسسة القانونية في بريتش كولومبيا، حكومة كندا ومقاطعة 
 .بريتش كولومبيا

 
 زاييك ومدرسة الشعب القانونيةهذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين مو
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