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روابط مفيدة
(الهيئة الكندية لخدمات الحدود)Canada Border Services Agency
توجد لدى (الهيئة الكندية لخدمات الحدود) Canada Border Services Agencyمعلومات عن البرنامج الرائد (المساعد للعودة
وإعادة التكامل)  Assisted Voluntary Return and Reintegrationويقدم هذا البرنامج لبعض طالبي اللجوء الذين ال
يحصلون على وضع اللجوء في كندا المساعدة لالستقرار خارج كندا.

(الجنسية والهجرة الكندية) Citizenship and Immigration Canada
( تقدم الجنسية والهجرة الكندية) Citizenship and Immigration Canada:


معلومات عن تقديم طلب لحماية الالجئين من داخل كندا



برنامج عن (البرنامج الصحي الفدرالي المؤقت للالجئين) Interim Federal Health Program for refugees



رابط للنماذج التي يتعين على طالب اللجوء تعبئتها إذا كان يقدم طلب لجوء بعد الوصول إلى كندا.

(هيئة الهجرة والالجئين) Immigration and Refugee Board
يتضمن (موقع هيئة الهجرة والالجئين) ( (IRB)Immigration and Refugee Boardنموذج/استمارة أساس اللجوء) Basis
( ، Claim Form ofومرشد لطالب اللجوء)  ،Claimant’s Guideوقواعد وسياسات الهيئة ( ، IRBوحزم المستندات الوطنية)
. National Documentation Packages

حقائق خاصة بالقانون :قانون الالجئين
يقدم هذا الموقع التابع لهيئة (المساعدات القانونية بأونتاريو)  Legal Aid Ontarioمصادر معلوماتية للالجئين.
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اإلعداد لجلسة اللجوء  -مرشد لطالبي اللجوء
يشرح (مرشد التحضير لجلسة اللجوء)  Refugee Hearing Preparation guideعملية طلب
اللجوء ،وحدودها الزمنية وتواريخها المهمة .ويهدف إلى مساعدة الالجئين على فهم كيفية التحضير
لجلساتهم ،واإللتزام بالمواعيد النهائية ،ويرشدهم إلى مصادر أخرى.

Settlement.org
 Settlement.orgيقدم للقادمين الجدد معلومات ومصادر لالستقرار في أونتاريو .وتتوفر بعض المعلومات بلغات أخرى مثل:
العربية ،الصينية ،الفرنسية ،الجوهراتي ،البنجابية ،الروسية ،األسبانية ،التاميل واألردو.

حقوقك القانونية  -المصادر الخاصة بقانون الهجرة والالجئين
هو مشروع تابع لمجتمع التثقيف القانوني بأونتاريو  ,CLEOحقوقك القانونية  Your Legal Rightsهو موقع إلكتروني يتضمن
معلومات قانونية مجانية لألفراد في أونتاريو .ويتضمن هذا الموقع معلومات عملية ،سهل الوصول إليها ،صادرة من مئات المنظمات
في شتى أنحاء أونتاريو.
________________________________________
تقدم هذه الصحيفة المعلوماتية معلومات عامة فقط .فيجب أن تحصل على المشورة القانونية بشأن وضعك الخاص .هذه ترجمة عربية للنص
اإلنجليزي على هذا الموقع اإللكتروني .وفي حال عدم التأكد من شيء ما ،برجاء الرجوع إلى النص اإلنجليزي.

للمزيد من المعلومات عن قضايا طلب اللجوء ،قم بزيارة موقع refugee.cleo.on.ca
للمزيد من المعلومات القانونية ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص ب  CLEOثم( حقوقك القانونية) Your Legal Rights
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