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 مواظب مشاوران مهاجرت غير اخالقی باشيد

 
گيريد که با  اگر تصميم می. باشديچيده و مشکل تواند کاری پ گذشتن از مسير فرايند مهاجرت به کانادا به تنهايی می

کنيد دارای آگاهی و مجوز  کسی قرارداد ببنديد که در اين کار به شما کمک کند، مطمئن شويد فردی که استخدام می
 .يا مشاوران مهاجرت غير اخالقی نشويد متقلبانقربانی . اشدالزم ب

 
 نمايندگان مجاز

 
ی مجاز  داشتن نماينده. ی مهاجرت نمايندگی کند کنيد تا در تقاضانامه ی مجاز کسی است که شما منصوب می نماينده

ای که دارای  يد، نمايندهی مهاجرتتان دار اجباری نيست، اما اگر نيازی به مشاوره يا راهنمايی در مورد پرونده
 .دانش الزم باشد کمک خيلی خوبی است

 .چيزی نگيرد يابگيرد  اجرتتواند برای خدماتش  ی مجاز می نماينده
پولی دريافت به طور معمول اعضای خانواده و دوستان يا کسانی که در سازمانهای اجتماعی هستند برای اين کار 

 .کنند نمی
 

 :شامل يکی از موارد زير باشند بايد گيرند می اجرتر نمايندگانی که برای اين کا
 وکيل کانادايی؛ .1
ضر انجمن مشاوران مهاجرت کانادا سازمان مسئول اين کار در حال حا –مشاور رسمی مهاجرت  .2

Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC) است؛ يا 
 .باشد) Chambre des notaires du Quebec(عضو اتاق دفترداران رسمی کبک  .3

 
 Citizenship and Immigration Canada’s form: Use of aتوانيد با تکميل فرمی به نام  می

Representative  ی خود را منصوب کنيد نماينده قابل دريافت است، ی شهروندی و مهاجرت کانادا از ادارهکه .
 .رم استفاده کنيدتوانيد از همين ف ی خود می چنين برای تغيير دادن نماينده هم

 
 برخی از تقلبهای معمول که بايد از آنها آگاه بود

 
ای واجد  نامند عضو هيچ گروه حرفه برخی از کسانی که خود را مشاور مهاجرت می .مشاوران باشيد-شبحمراقب 
هم  چنين کسانی اغلب واجد شرايط نيستند، نظارتی بر کارشان نيست و شايد. نمايندگان مجاز نيستند  شرايط

شود  مشاوران گفته می-به اين دسته از افراد شبح. امکان دارد که اجرت بيش از حد دريافت کنند. دروغگو باشند
فقط مشاورانی را . فرستيد نوشته شود خواهند که نامشان بر روی مدرکهايی که شما برای دولت می زيرا آنها نمی

 .استخدام کنيد که دارای مجوز معتبر هستند
 

ی مثبت را  تواند نتيجه هيچ کس نمی .ی اضافی اعتماد نکنيد ای رفتار خاص در ازای پرداخت هزينهه به وعده
امکان ندارد که کسی بتواند درخواست شما را جلو بيندازد يا شغل، ويزا يا نامنويسی در آموزشگاه را . تضمين کند

 .در ازای پرداخت اجرت اضافی تضمين کند
 

هرگز راضی نشويد که اطالعات نادرست در فرم شما وارد شود يا مدارک تقلبی  .ددر درخواست خود دروغ نگويي
اين کار خالف قانون است و ممکن است که از ورود شما به کانادا ممانعت . تان فرستاده شود همراه با تقاضانامه
 .شود يا اخراج شويد

 
های پرداختی و کاری که در قبال آن قرار است  ای کتبی در مورد هزينه توافقنامه :قبل از امضا کردن مطمئن شويد

مطمئن شويد که پيش از امضا کردن فرمها همه چيز . در ازای پرداختهای خود رسيد بگيريد. انجام شود تهيه کنيد
. ا برايتان ترجمه کنددانيد، فرد مورد اعتمادی با خود بياوريد ت اگر انگليسی نمی. برايتان واضح و روشن است

 .هرگز فرم پر نشده را امضا نکنيد
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 Citizenship and Immigration Canada (CIC)اداره شهروندی و مهاجرت کانادا 
توانند اطالعات کلی بدهند، اما  کارکنان پاسخگويی تلفنی می. کنيد های مهاجرت و راهنماييها را تهيه می تقاضانامه

 .های تلفنی ممکن است که ضبط شوند مکالمه. بدهندتوانند مشاوره  نمی
1-888-242-2100 

www.cic.gc.ca 
 

 )Law Society of BC( سی انجمن حقوقی بی
کند و ثبت وکيالن را تأييد  يک سازمان نظم دهند و ناظر بر کار وکالت در بی سی است که به شکايتها رسيدگی می

 .دکن می
 

 )ونکوور( 2533-669 604يا  5300-903 800 1: شماره تلفن رايگان در بی سی
www.lawsociety.bc.ca 

 
 )Canadian Society of Immigration Consultants( انجمن مشاوران مهاجرت کانادا

کنند و  آنها به شکايتها رسيدگی می. مشاوران مهاجرت است دهنده و ناظر بر کار اين انجمن اکنون سازمان نظم
 .کنند مجوز داشتن مشاوران را تأييد می

 
1 866 308-2742 

www.csic-scci.ca 
 

 )Legal Services Society of BC( سی انجمن خدمات حقوقی بی
آنها . د، از جمله اطالعات حقوقی و معرفی به ساير منابعکن ی ارائه میس اين انجمن خدمات امدادی حقوقی در بی

ممکن است که به افراد کم درآمدی که مشکلهای مهاجرتی جدی داشته باشند وکيل تسخيری بدهند، از قبيل 
 .در صورت نياز مترجم در دسترس خواهد بود. های مربوط به اخراج متقاضيان پناهندگی دادرسی

 )سی ساير جاهای بی( 2525-577 866 1يا  )  ونکوور بزرگ( 408-2172 604
www.lss.bc.ca 

 
 يادداشتها

 
 .)MOSAIC( موزائيک 2011کپی رايت . ی حقوقی ی اطالعات است، نه مشاوره اين نوشته تنها برای ارائه

 2011ژانويه  4رسانی در  روز به
 

، دولت کانادا و دولت استانی )Law Foundation of BC(سی  اجرای اين پروژه با کمک مالی بنياد حقوق بی
 .بريتيش کلمبيا ميسر شد

 
 است) People’s Law School(اين پروژه حاصل همکاری موزائيک و آموزشگاه حقوق مردم 
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