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  جلستك بعد

 القرار

  يقبل كان ما إذا الجلسة بنهاية الهيئة عضو يخبرك ما غالبا

  قبل للتفكير الوقت من للمزيد يحتاجون أحيانا ولكنهم .لللجوء طلبك يرفض أو

 . جوءللل طلبك رفض سيتم أنه هذا يعني وال .قرارهم اتخاذ

  الحالي عنوانك لديها Refugee Protection Division ( الالجئينحماية  شعبة) أن من تأكد

 قد كان ما إذا القرارب اإلخطارتضمن وسي .جلستك عقب البريد في ”Notice of Decision”("بالقرار إخطار") لك سيرسلون ألنهم

 . جوءللل طلبك رفض أو قبول تم

  للجوءل طلبك قبول حال في

  القرار ضد باالستئناف الحكومة تقم ولم ،جوءللل طلبك قبول تم إذا

 : يمكنك

 الدائمة اإلقامة على للحصول التقدم permanent resident status   

 كندا إلى األولى الدرجة من األسرة أفراد إحضار جراءاتإ في البدء  

 (الصحي للتأمين أونتاريوبرنامج )   تحت صحية بطاقة على للحصول بطلب التقدمOntario Health Insurance  

 (OHIP) Program 

 Designated Foreign (نمعّي أجنبي مواطن) كنت إذا إال ،الفور على الدائمة اإلقامة على الحصول بطلب تتقدم أن يجب

National. (نالمعّي األجنبي فالمواطن )Designated Foreign National بالطلب التقدم قبل سنوات 5 ينتظر أن يجب . 
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  جوءللل طلبك رفض حال في

 الهجرة لهيئة) التابعة Refugee Appeal Division (RAD)(الالجئين استئناف شعبة) لدى القرار ضد االستئناف من تتمكن قد

  notice‘" استئناف بإخطار "للتقدم يوما 15 قدرها محددة مهلة فهناك ، Immigration and Refugee Board (والالجئين

of  

appeal  الالجئين استئناف شعبة لدىRAD 

  في الحقلك  يكن لم وإذا .ينالالجئ استئناف شعبة لدى االستئناف بإمكانك كان إذا بالقرار اإلخطار يخبرك وسوف

 Federal Court (الفدرالية المحكمة) لدى طلب تقديم من تتمكن قد ،الالجئين استئناف شعبة لدى االستئناف

 .  Federal Court( الفدرالية المحكمة) لدى طلب تقديم في للبدء يوما 15 قدرها محددة مهلة وهناك .للقرار قضائية لمراجعة

  احصل على المشورة القانونية على الفور إذا أردت االستئناف لدى شعبة استئناف الالجئين، أو التقدم بطلب 

 (االندماج وإعادة الطوعية العودة في المساعدة لبرنامج) طبقا مساعدة على الحصول من تتمكن قد ،كندا مغادرة تريد أنك قررت إذا

Reintegration Program.Assisted Voluntary Return and  

 

________________________________________ 

 .الخاص وضعك نأبش يةنالقانو المشورة على تحصل نأ فيجب .فقط عامة معلومات المعلوماتية الصحيفة هذه تقدم
برجاء الرجوع إلى  ،وفي حال عدم التأكد من شيء ما .عربية للنص اإلنجليزي على هذا الموقع اإللكتروني هذه ترجمة

 . النص اإلنجليزي

  

 
  القانونية المعلومات من للمزيد .refugee.cleo.on.ca موقع بزيارة قم اللجوء طلب قضايا عن المعلومات من للمزيد

   sthg R rag L ruoY/القانونية حقوقك ثم OELCـ ب الخاص اإللكتروني الموقع بزيارة قم
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