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  االنتظار قاعة في تتوقعه الذي ما
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 أمن حارس. 1

  .طوارئ وجود حال في المساعدة األمن لحارس يمكن

 

 

 

 

 

 

 االستقبال. 2

 وهناك .جلستك فيها تجري التي القاعة برقم إخبارك االستقبال مكتب على للشخص يمكن

 في تعقد التي الجلسات بكافة الخاصة والمواعيد القاعات أرقام تظهر االنتظار قاعة في شاشة

 أخرى قاعة إلى نقلها أو جلستك إلغاء أو تأخير تم فإذا .الملفات بأرقام الجلسات وتذكر ،اليوم

  .الشاشة على هذا سيظهر آخر موعد أو

 

 

 

 اللجوء طالبي. 3

 للجلسات الدخول تسجيل ويبدأ .جلستك لحضور وصلت بأنك االستقبال بتعريف تقوم أن يجب

 الساعة في الظهر بعد لجلسات بالنسبة يبدأ بينما ،صباحا08:00 الساعة في الصباحية

12:30  
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 اللجوء طالبي. 4

 . الجلسة لقاعة ذهابك وقت يحين حتى االنتظار يمكنك االستقبال لدى دخولك تسجيل بعد

 

 

 

 

  الشهود. 5

 لإلدالء استدعائهم يتم حتى الجلسة قاعة خارج ينتظرون فإنهم شهود أي لديك كان إذا

 لبقية الجلسة قاعة في بالبقاء لهم السماح الهيئة لعضو يمكن بالشهادة إدالئهم وبعد .بالشهادة

  .وافقت إذا الجلسة

 

 

 

 األطفال من اللجوء طالبي. 6

 ال فإنهم ،بك الخاصة اللجوء طلب قضية من كجزء عام18 سن تحت أطفال لديك كان إذا

  .الجلسة بداية بعد الجلسة قاعة في يبقون
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  الرعاية مقدم. 7

 معك شخص مجيء يتطلب ، فإن ذلكاصغار أطفاال تتضمن اللجوء لطلب قضيتك كانت إذا

  .الجلسة بداية بعد لرعايتهم

 

 المحامي. 8

 . الجلسة يوم االنتظار قاعة في محاميك يقابلك ما عادة

 

 

 

  بالمساندة يقوم الذي الشخص. 9

  .الجلسة يوم للمساندة آخر شخص أي أو األصدقاء أو األسرة أفراد أحد إحضار تختار قد

________________________________________ 

 .الخاص وضعك نأبش يةنالقانو المشورة على تحصل نأ فيجب .فقط عامة معلومات المعلوماتية الصحيفة هذه تقدم

هذه ترجمة عربية للنص اإلنجليزي على هذا الموقع اإللكتروني. وفي حال عدم التأكد من شيء ما، برجاء الرجوع إلى 

  النص اإلنجليزي.
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  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 OELCب الخاص اإللكتروني الموقع بزيارة قم

http://refugee.cleo.on.ca/en/refugee-rights-ontario
http://www.cleo.on.ca/en

