عمليات #فراموشنشدهايد )(#NotForgotten
کفالت خصوصی کانادايی

پرسشهای متداول
عمليات #فراموشنشدهايد چيست؟
عمليات #فراموشنشدهايد يک کمپين خصوصی )غير دولتی( برای فراهمسازی اسکان امن برای
پناهجويان واجد شرايطی است که از سال  ٢٠١٣در پاپوآ گينه نو و در جزيره نائورو در بازداشت به
سر میبرند.

کدام سازمانها در عمليات #فراموشنشدهايد مشارکت دارند؟
انجمن دلسوزی کانادا ) (Canada Caring Societyدر ويستلر ،بريتيش کلمبيا ،و موزاييک
ونکوور ،بريتيش کلمبيا ،سازمانهايی هستند که اين پروژه را در کانادا راهاندازی کردهاند .موزاييک
برای کفالت )حمايت مالی( و اسکان پناهندگان در کانادا با دولت کانادا قرارداد دارد .اين پروژه از
حمايت سخاوتمندانهی داوطلبان استراليايی )که فرمهای درخواست را تکميل میکنند( و کمکهای مالی
شورای پناهندگان استراليا ) (RCOAبهرهمند بوده است .اين پروژه همچنين با  UNHCRو ديگر
همياران جامعه همچون  Ads-Upهمکاری نزديک دارد.

چگونه میتوانم در اين طرح ثبت نام کنم؟
پيوند فرم ثبت نام آنﻼين را در اينجا مشاهده میکنيد) :اگر پيشتر ثبت نام کرده ايد دوباره ثبت نام نکنيد(
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/refugees/onf/

آيا ثبت نام من در اين طرح به معنای پذيرش درخواست من از سوی دولت کانادا
است؟
خير ،چنين نيست.
ثبت نام در اين طرح تنها بدين معناست که نام شما میتواند به پايگاه دادههای افراد مورد نظر برای
دريافت حمايت مالی خصوصی از پناهندگان زير پوشش پروژهی عمليات #فراموشنشدهايد اضافه شود.
اين بدان معنا نيست که درخواست شما برای ورود به کانادا توسط دولت کانادا پذيرفته شده است.
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آيا ثبت نام من در اين طرح حمايت مالی خصوصی از مرا برای آمدن به کانادا
تضمين میکند؟
خير ،تضمينی وجود ندارد.
ما نمیتوانيم تضمين کنيم که موزاييک درخواست دريافت حمايت مالی برای شما را به دولت کانادا تسليم
میکند .شما همچنان میبايست واجد شرايط دريافت حمايت مالی خصوصی برای آمدن به کانادا باشيد.
اين پروژه همچنين به کمکهای مالی و دسترسی به حمايتهای مالی ساﻻنهی دولت کانادا وابسته است.

چه کسی واجد شرايط دريافت حمايت مالی خصوصی برای آمدن به کانادا است؟
برای دريافت حمايت مالی خصوصی برای ورود به کانادا ،میبايست با تعريف ردهی پناهندگان
کنوانسيونی خارج از کشور يا ردهی کشور پناه دهنده )افراد تحت حمايت انسان دوستانه در خارج از
کشور( مطابقت داشته باشيد ،راه حل پايدار ديگری نداشته باشيد ،و در بررسیهای پزشکی ،امنيتی ،و
کيفری قبول شويد.
ردهی پناهندگان کنوانسيونی خارج از کشور
کلمهی »کنوانسيون« به کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد وضعيت پناهندگان اشاره دارد.


شما در ردهی پناهندگان کنوانسيونی خارج از کشور قرار میگيريد اگر:
o

بيم آن داريد که به موجب نژاد ،مذهب ،مليت ،عضويت در يک گروه اجتماعی خاص يا
عقيدهی سياسی مورد آزار و اذيت قرار بگيريد؛ و


خارج از کانادا هستيد؛



خارج از کشور خود هستيد و نمیتوانيد ،يا از سر ترس نمیخواهيد مورد حمايت
کشور خود قرار گيريد؛ يا



تابعيت هيچ کشوری را نداريد ،خارج از کشوری هستيد که در گذشته محل اقامت دائم
شما بوده است )کشور مبدأ( ،و نمیتوانيد ،يا از سر ترس نمیخواهيد به آن کشور
بازگرديد.
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ردهی کشور پناه دهنده )افراد تحت حمايت انسان دوستانه در خارج از کشور(
ردهی کشور پناه دهنده پاسخ کانادا به نياز اسکان افرادی است که شرايطی مشابه پناهجويان دارند اما
واجد شرايط کنوانسيون پناهندگان نيستند.


شما مشمول ردهی کشور پناه دهنده هستيد اگر:
o

در کشوری که تابع آن هستيد يا محل اقامت دائم شماست )کشور مبدأ( به طور جدی و شخصی
گرفتار درگيریهای داخلی يا نظامی يا نقض گستردهی حقوق بشر هستيد؛ و


خارج از کانادا هستيد؛



خارج از کشوری هستيد که تابعيت آن را داريد و نمیتوانيد ،يا به موجب ترستان
نمیخواهيد مورد حمايت کشور خود قرار بگيريد؛ يا



تابعيت هيچ کشوری را نداريد ،خارج از کشوری هستيد که در گذشته محل اقامت دائم
شما بوده است )کشور مبدأ( ،و نمیتوانيد ،يا از سر ترس نمیخواهيد به آن کشور
بازگرديد.

راه حلهای پايدار
هنگام بررسی يک درخواست اسکان در کانادا ،افسر مهاجرت بايد متقاعد شود که در يک بازهی زمانی
منطقی ،هيچ امکان منطقی برای رسيدن به يک راه حل پايدار ديگر برای متقاضی پناهندگی وجود ندارد.
سه نوع راه حل پايدار وجود دارد:
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 .١بازگشت داوطلبانه به ميهن
بازگشت داوطلبانه به ميهن هنگامی اتفاق میافتد که پناهندگان به خواست خود به کشوری که تابعيت آن
را دارند يا محل اقامت دائمشان بوده است بازگردند .برای آنکه بازگشت داوطلبانه ممکن باشد ،میبايست
شرايط کشور مبدأ تغيير پايدار و معناداری کرده باشد ،به گونهای که پناهندگان بتوانند با خاطر آسوده به
ميهن بازگردند.
 .٢ادغام در جامعهی محلی
ادغام در جامعهی محلی راه حلی پايدار برای وضعيت پناهندگان است .اين راهکار چيزی بيش از
اعطای شرايط امن پناهندگی است .ادغام در جامعهی محلی به پناهندگان اين امکان را میدهد که به طور
گسترده در جامعهی ميزبان مشارکت داشته باشند.
 .٣اسکان در کشوری غير از کانادا
پيشنهاد اسکان در کشوری )غير از کانادا( برای مثال :اياﻻت متحدهی آمريکا ،فرانسه ،فنﻼند ،و غيره.
ارزيابی قابليت پذيرش
بررسیهای پزشکی ،امنيتی ،و کيفری
ﻻزم است يک پزشک منتخب دفتر  IRCCدر خارج از کشور از شما معاينهی پزشکی به عمل آورد.
 IRCCهمچنين بررسیهای امنيتی و بررسی سوابق را در ارتباط با همهی متقاضيان مهاجرت به کانادا
انجام می دهد .اين اقدام بررسی هرگونه رفتار مجرمانه ،تخطی از قانون ،تخلف ،و غيره را شامل
میشود .اگر تماس ما با سازمانها يا افراد خطری را متوجه شما يا خانوادهی شما کند ،با آنها ارتباط
نخواهيم گرفت.

چه موقع درخواست من را ارسال می کنيد؟
من چند ماه پيش درخواست دادم .چرا درخواست من برای دريافت حمايت مالی به دولت کانادا ارائه
نشده است؟
اين پايگاه دادهها بر مبنای ترتيب ارسال درخواستها عمل نمیکند .با توجه به شمار بسيار باﻻی ثبت
نامها در حال حاضر ،ما ناگزيريم که اولويتهايی در نظر بگيريم .در حال حاضر ،افرادی که هنوز
خارج از مرزها در پاپوآ گينه نو و نائورو به سر میبرند برای ما در اولويت هستند .ما قادر به تضمين
يک چهارچوب زمانی برای ارسال درخواستها نيستيم.
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حمايتهای مالی اختصاص يافته توسط دولت کانادا و ميزان بودجهای که در اختيار داريم محدوديت
بيشتری برای ما ايجاد میکند .اين مسأله کامﻼً وابسته به جذب کمکهای مالی است.
از آنجا که منابع مالی محدود هستند و بر مبنای قراردادی که موزاييک با دولت کانادا دارد ،موزاييک
موظف است تمام درخواستها را پيشتر بررسی و تعيين کند که آيا يک درخواست دريافت حمايت مالی
میتواند با معيارهای پذيرش و صﻼحيت دريافت حمايت مالی مطابقت داشته باشد يا خير.
موزاييک درخواستهايی که صﻼحيت و/يا قابليت پذيرش آنها مورد ترديد است را ارسال نمیکند.

روند عمليات #فراموشنشدهايد به چه صورت است؟
پيش از ارسال درخواست شما به دولت کانادا ،يک داوطلب مسئول میشود تا برای تکميل فرمها و
مدارک ﻻزم با شما همکاری کند )ممکن است اين فرايند در گذشته متفاوت بوده باشد(.
پس از آنکه درخواست تکميل شد ،از لحاظ کامل بودن ،واجد شرايط بودن ،و قابل قبول بودن در
موزاييک مورد بررسی نهايی قرار خواهد گرفت.

وقتی موزاييک در خواست مرا به ادارهی مهاجرت کانادا ارسال کرد چه
میشود؟
موزاييک با ارسال ايميلی به شما اطﻼع میهد که درخواستتان به ) IRCCادارهی مهاجرت ،پناهندگی،
و شهروندی کانادا( ارسال شده است.
هنگامی که درخواست موزاييک برای برخورداری شما از حمايت مالی بررسی و پذيرفته شد ،ايميلی
دريافت خواهيد کرد .اين ايميل به شما اطﻼع میدهد که درخواستی به نمايندگی از شما پذيرفته شده و اين
درخواست به کميسيون عالی کانادا در استراليا ارسال شده است .اين ايميل همچنين شمارهی پروندهی شما
و اطﻼعاتی دربارهی ادامهی روند حمايت مالی را در اختيار شما قرار میدهد.
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چه مدت پس از پذيرش درخواست من توسط ادارهی مهاجرت کانادا می توانم به
کانادا بيايم؟
به سبب اختﻼلی که در حال حاضر در عملکرد معمول پيش آمده است ،ممکن است رسيدگی به درخواستها ،فارغ از
نوع/گروهبندی آنها ،با تأخير صورت گيرد .به موجب دگرگونیهای وضعيتی سريعی که کويد ١٩-به وجود آورده است،
در حال حاضر نمیتوانيم اطﻼعات دقيقی دربارهی زمان رسيدگی به درخواستها ارائه دهيم .هنگامی که رسيدگی معمول
به درخواستها آغاز شد و پروندهی شما در شرف طی کردن مراحل بعدی قرار گرفت با شما تماس میگيريم.
پس از سر گيری فعاليتهای معمول  ،IRCCاين سازمان بر اساس نيازهای فوری پناهنده و نيز عوامل ديگری مانند ظرفيت سازمان
بين المللی مهاجرت ) (IOMبرای تسهيل سفر ،دسترسی به پروازها و ظرفيت سازمانهای ارائه دهندهی خدمات ) (SPOيا حاميان
مالی در کانادا برای مديريت ورود افراد جديد و غيره ،اولويتها را تعيين میکند.

پذيرش درخواست موزاييک تضمين نمیکند که میتوانيد به کانادا بياييد و تنها گام اول از يک فرايند
احتماﻻً طوﻻنی است.
برای آگاهی بيشتر دربارهی مراحل اين فرايند و مدت زمان رسيدگی به درخواستها میتوانيد به اين
آدرس مراجعه کنيد:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorshipprogram/how-we-process-applications.html

هنگام مصاحبه با افسر ويزا بايد انتظار چه چيزی را داشته باشم؟
از طريق ايميل يا تلفن دعوت از شما برای مصاحبه را به شما اطﻼع خواهند داد.
اين مصاحبه بخش مهمی از فرايند درخواست حمايت مالی برای پناهنده است .هدف از اين مصاحبه آن
است که روشن شود آيا متقاضی برای اسکان در کانادا تحت پوشش برنامهی حمايت مالی خصوصی از
پناهندگان ) (PSRصﻼحيت و قابليت پذيرش را دارد يا خير .طی اين مرحله از فرايند درخواست،
دولت کانادا ،به عنوان بخشی از ارزيابی خود از صﻼحيت متقاضی ،معلوم میکند که آيا اسکان در
کانادا بهترين راه حل برای وضعيت شماست يا خير .دولت کانادا بررسی میکند که آيا راهکار ديگری
برای شما موجود هست يا نه.
برای کسب اطﻼعات دربارهی آمادگی برای مصاحبه با افسر ويزا لطفا ً اينجا کليک کنيد.
لطفا ً آگاه باشيد كه اعﻼم تصميم از سوی دفتر ويزا میتواند بيش از  ١سال به طول بيانجامد.
بررسیهای قابليت پذيرش
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اگر دولت کانادا تشخيص دهد که شما برای استفاده از اين برنامه واجد شرايط هستيد ،آنگاه مقامات کانادا
ارزيابیهای زير را از شما و هر يک از اعضای خانوادهی شما )که در حال حاضر با شما زندگی
میکند( به عمل میآورند تا معلوم گردد آيا ورود شما به کانادا قابل قبول است يا خير:
 غربالگری پزشکی غربالگری امنيتی بررسی سوابق جنايیبرای تشخيص اينکه ورود فردی به کانادا قابل قبول نيست دﻻيلی چند میتواند وجود داشته باشد ،مثل
اينکه آن شخص تهديدی برای امنيت ملی ايجاد کند ،سابقهی ارتکاب جرمی جدی يا سازمان يافته را
داشته باشد ،حقوق بين الملل يا حقوق بشر را نقض کرده باشد ،تهديدی برای بهداشت و سﻼمت عمومی
به شمار آيد يا مرتکب ارائهی اظهارات خﻼف واقع شده باشد .تنها زمانی که هر سه ارزيابی قابليت
پذيرش را پشت سر بگذاريد میتوانيد برای ورود به کانادا حمايت مالی خصوصی دريافت کنيد.

چگونه میتوان وضعيت خود را بررسی کرد؟
میتوانيد با استفاده از شمارهی  Gکه به شما داده میشود ،وضعيت درخواست خود را در وبسايت
مهاجرت کانادا مشاهده کنيد:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/application/check-status.html?s=5

گروه حمايت مالی من در کانادا چه مسئوليتهايی دارند؟
حمايت مالی خصوصی برای ورود به کانادا بدين معناست که گروهی از حاميان مالی درخواستی را
برای آوردن شما به کانادا امضا کردهاند .اين افراد داوطلب شدهاند تا طی  ١٢ماه نخست اقامت شما در
کانادا به شما ياری رسانند و متعهد هستند آسايش شما را تضمين کنند .حاميان مالی شما مسئولند برای
يافتن محلی برای اقامت دائم ،افتتاح حساب بانکی ،اقدام برای دريافت مراقبتهای بهداشتی ،ثبت نام در
کﻼسهای زبان انگليسی ،يافتن شغل و موارد ديگر به شما کمک کنند.
برای کسب اطﻼعات بيشتر دربارهی حقوق خود به عنوان يک پناهندهی تحت حمايت مالی خصوصی
اينجا کليک کنيد .
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در کانادا چه چيزی در انتظار من است؟
وقتی به عنوان يک مهاجر يا پناهجو از سوی گروهی از حاميان مالی برای ورود به کانادا حمايت مالی
دريافت میکنيد ،ممکن است پرسشهايی دربارهی اينکه چه چيزی در کانادا در انتظار شماست ،حاميان
مالی شما چه جور افرادی هستند ،تا چه اندازه میتوانند به شما کمک کنند ،آيا فرزندانتان در کانادا
خشنود خواهند بود يا خير ،چه جور شغلی میتوانيد پيدا کنيد ،و بسياری پرسشهای ديگر را در ذهن
داشته باشيد .بهترين راه برای يافتن پاسخ اين پرسشها اين است که پيش از آمدن به کانادا با حاميان مالی
خود صحبت کنيد .بدون واهمه ،هر پرسشی داريد از آنها بپرسيد – هدف آنها اين است که به شما
کمک کنند زندگی جديد خود را در کانادا سر و سامان داده و با آن سازگار شويد .آنها خوشحال خواهند
شد که به هر پرسشی داريد پاسخ دهند!
همچنين میتوانيد برای کسب اطﻼعات کلی دربارهی زندگی در کانادا به وبسايت دولت کانادا )اينجا
کليک کنيد( و وبسايتهای ايالت و شهری که عازم آنجا هستيد مراجعه کنيد.

چگونه میتوانم خانوادهام را به کانادا بياورم؟
اعضای واجد شرايط خانواده شامل اين افراد میشوند:
 همسر يا همسر عرفی فرزندان وابستهی پناهنده يا همسر يا همسر عرفی او-

فرزندان وابستهی فرزندان وابسته

به طور کلی ،فرزندان وابسته بايد زير  ٢٢سال سن داشته باشند و مجرد باشند يا به موجب شرايط
پزشکی نياز به مراقبت دائم داشته باشند .سن فرزندان وابسته در تاريخ ثبت درخواست اوليهی اقامت دائم
مﻼک تصميمگيری خواهد بود .بنابراين ،کسی که پس از ثبت درخواست اوليه  ٢٢ساله شده است و تمام
شرايط ديگر را داراست ،به موجب مادهی مهلت يک ساله ) (OYWهمچنان فرزند وابسته به شمار
میآيد .برای کسب اطﻼعات بيشتر دربارهی مهلت يک ساله اينجا کليک کنيد.

اگر پرسشهای ديگری داشته باشم ،از چه کسی میتوانم بپرسم؟
میتوانيد هر پرسشی دربارهی زندگی در کانادا داريد از گروه حاميان مالی خود بپرسيد .موزاييک نيز با
کمال ميل به هر پرسش ديگری که در زمينهی فرايند درخواست داريد پاسخ خواهد داد.
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لطفا ً از طريق ايميل  onf@mosaicbc.orgبا موزاييک تماس بگيريد.
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