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اگر پناهجو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ باید برای  PRRAاقدام کنید

?What Is A Pre-Removal Risk Assessment And Who Can Apply

پناهندگی

تصمیمگیری درباره درخواست  PRRAشما با استفاده از یک آزمون حقوقی صورت میگیرد.
اگر  PRRAشما تأیید شود ،از حفاظت پناهندگی برخوردار میشوید و در اکثر موارد ،میتوانید
درخواست اقامت دائم هم بدهید

اگر پناهجو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛
باید برای  PRRAاقدام کنید
دریافت حکم اخراج ،تجربه ناخوشایندی برای پناهجویان است ،اما صدور
چنین حکمی پایان راه برای پناهجویان نیست ،چون هنوز راهی وجود دارد.

Click
اسپانسـر ویـژه

شما اگر پناهجو هستید و در خطر اخراج قرار گرفتهاید ،ممکن است واجد
شرایط ارزیابی مخاطرات پیش از اخراج  Pre-Removal Risk Assessmentیا PRRA
باشید.
 PRRAدرخواست مکتوبی است که به وسیله آن میتوانید دالیل خود را در رابطه با ترس از
بازگشت به کشورتان مطرح کنید.
پس از ارائه این درخواست ،دادگاه فدرال درباره درخواست  PRRAشما تصمیمگیری خواهد
کرد.

دکتر مهـران یوسـفی

وکیل در دادگاههای امور مهاجرت
کانــادا

اگر میخواهید در  PRRAخود موفق باشید ،باید حتما با یک وکیل مشورت کنید ،اما جدا از
آن ،الزم است خودتان نیز از نکاتی که به موفقیت شما کمک میکند ،اطالع داشته باشید.
در مطلب پیش رو ،توضیحات مفیدی درباره  PRRAدر اختیار شما قرار گرفته است.
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اگر پناهجو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ باید برای  PRRAاقدام کنید

اگر در کانادا پناهجو هستید و قرار است از کشور اخراج شوید ،ممکن است واجد شرایط ارزیابی
مخاطرات پیش از اخراج  Pre-Removal Risk Assessmentباشید.
 PRRAدرخواست مکتوبی است که در آن توضیح میدهید چرا از بازگشت به کشور خود
میترسید و اسناد خود را نیز در حمایت از ترستان ارائه میدهید.
فقط در نظر داشته باشید که از زمان دریافت حکم شما فقط  ۱۵روز فرصت دارید تا برای PRRA
اقدام کنید.

Click
د فتــــر و کــــا لت

مهران یوسفی

دکترای حقوق از دانشگاه یورک

مهــاجرت
و پناهندگی

تقاضای پناهندگی و حضور در دادگاه Refugee Claims
فرجام پروندههای ردی پناهندگی و مهاجرت در
دادگاههای فدرال Federal Court Appeal
دفاع از حقوق قانونی پناهندگان و افراد در حال اخراج
حل مشکالت مربوط به غیبت از کانادا در دادگاههای
مهاجرت و شهروندی
و تهیه و تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهی امضا
دادخواست تجدید نظر پروندههای مهاجرتی Appeal Of
Immigration Rejctions
و همه خدمات مربوط به مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
اخذ سریع اقامت کانادا از راههای تخصصی،
سرمایهگذاری ،اسپانسرشیپ ،اکسپرسانتری ،و تحصیلی
انواع خدمات حقوقی ،قضائی ،وکالتی و نوتاری

عواملی که نشان میدهد واجد شرایط  PRRAهستید یا خیر
اینکه واجد شرایط  PRRAباشید یا نه ،به چند عامل از جمله موارد زیر بستگی دارد:
yآیا دستور اخراج شما صادر شده است؟
yآیا درخواست پناهندگی دادهاید؟
yاز تاریخ رد درخواست پناهندگیتان چقدر میگذرد؟
yآیا قبال در کشور دیگری که توافقنامه تبادل اطالعات با کانادا دارد ،درخواست پناهندگی
دادهاید؟

در چه صورت ،حکم اخراج شما از کانادا متوقف خواهد شد؟
اگر برای اولین بار درخواست  PRRAداده و از قوانین مربوط به آن پیروی کرده باشید ،حکم اخراج
شما موقتا متوقف میشود .این بدان معناست که تا وقتی درباره  PRRAشما تصمیمگیری نشده
باشد ،کسی نمیتواند از کانادا اخراجتان کند.

Youssefi Law
Professional
Corporation
(Barrister, Solicitor
)& Notary Public

Youssefilawcorporation.com
Office: 647-351-0874
Cell: 416-566-2877
PH-F 7368 Yonge St, Thornhill, ON L4J 8H9

ولی اگر برای بار دوم است که درخواست  PRRAمیدهید یا در یک نقطه ورود به کشور Port
 of Entryیا  POEدرخواست  PRRAمیدهید ،حکم اخراج شما دیگر تا زمان تصمیمگیری درباره
 PRRAشما متوقف یا معلق نمیشود.

درباره درخواست  PRRAشما چگونه تصمیمگیری میشود؟
تصمیمگیری درباره درخواست  PRRAشما با استفاده از همان آزمون حقوقی صورت میگیرد که
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اگر پناهجو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ باید برای  PRRAاقدام کنید

این را هم بخوانید
چه مدارکی باید ارائه بدهید ،زمانی که قرار
است به کیس پناهندگی شما رسیدگی شود
کسانی که به کانادا تقاضای پناهندگی میدهند
باید در «جلسه استماع پناهندگی» در هیئت
پناهندگی  The Refugee Boardشرکت کنند.
این افراد باید در این جلسه ،مدارک و شواهدی
را ارائه دهند که بتواند هیئت پناهندگی را
متقاعد به موافقت با درخواست پناهندگی آنها
نماید.
متقاضیان پناهندگی باید تمامی اسناد خود و
فهرستی از تمام گواهان را تا حداکثر  ۱۰روز قبل
از جلسه استماع ،به هیئت پناهندگی تسلیم
کنند.
اگر کسی این زمان را از دست بدهد ،در صورت
داشتن دالیل قانعکننده ممکن است ،این
محدوده زمانی برای او تمدید شود ،اما این
موضوع چندان متداول نیست.
در رابطه با مدارک و شواهد الزم ،ممکن است
سواالت زیادی برای متقاضیان پیش بیاید،
مانند این که دقیقا چه شواهد و مدارکی باید
برای دادرسی پناهندگی ارائه شود؟ اگر فرد
متقاضی مدارک الزم را در اختیار نداشته باشد،
چه اتفاقی میافتد؟ ترجمه کردن اسناد و
مدارک باید به چه صورت باشد؟ و غیره.
در مطلب پیش رو ،به صورت مبسوط به این
پرسشها پاسخ داده شده است.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

هیئت پناهندگی The Refugee Board ،برای تصمیمگیری درباره انطباق تعریف پناهنده عرفی
 Convention Refugeeبر شما ،مورد استفاده قرار میدهد.
اگر  PRRAشما تأیید شود ،از حفاظت پناهندگی برخوردار میشوید  Protected Statusو در
بسیاری از موارد ،میتوانید درخواست اقامت دائم هم بدهید.

 PRRAمحدود چیست و چه زمانی به شما تعلق میگیرد؟
اگر غیرقابل پذیرش باشید یا درخواست پناهندگیتان رد شده باشد ،باید از وکیل کمک بگیرید.
چنین موقعیتهایی بسیار پیچیدهاند.
برای مثال ،چنانچه به این دلیل در کانادا غیر قابل پذیرش شناخته شده باشید که مرتکب جرم
سنگینی شدهاید ،یا قوانین حقوق بشر را زیر پا گذاشتهاید و یا نگرانیهای امنیتی دیگری در مورد
شما وجود دارد ،صرفا یک  PRRAمحدود به شما تعلق میگیرد.
هنگام تصمیمگیری درباره یک درخواست  PRRAمحدود ،فاکتورهای مختلفی مدنظر قرار میگیرد
و چنانچه  PRRAمحدود شما تأیید شود ،فقط بهصورت موقت در مقابل خطر اخراج ،مصونیت
پیدا میکنید.
در هر زمانی ،این مصونیت ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد و شما اخراج شوید .در این صورت،
پناهندگی به شما تعلق نخواهد گرفت و امکان درخواست اقامت دائم نخواهید داشت.

برای درخواست  PRRAخود از یک وکیل کمک بگیرید
چنانچه آژانس خدمات مرزی کانادا  Canada Border Services Agencyیا  CBSAدر تالش است
تا شما را پیش از آنکه واجد شرایط  PRRAشناخته شوید ،اخراج کند و بهطور کلی ،برای کمک به
درخواست  PRRAخود ،در اسرع وقت با یک وکیل صحبت کنید.
موفقیت در  ،PRRAبدون وکیل واقعا سخت است ،چون ضرباالجلهای سختگیرانهای باید رعایت
شود و قوانین مربوط به اینکه چه شواهدی را میتوان مورد استناد قرار داد ،پیچیده هستند.
اگر تا به حال هیچ حکم اخراجی برای شما صادر نشده است ،ممکن است شرایط این را داشته
باشید که به جای  ،PRRAدرخواست پناهندگی بدهید .پس در اسرع وقت و قبل از آنکه برای شما
حکم اخراج صادر شود ،با یک وکیل صحبت کنید.

دفتر وکالت مهران یوسفی
دکترای حقوق از دانشگاه یورک

فرجام خواهی برای پرونده های
ردی ویـزا ،مهــاجرت
و پناهنـدگی

Youssefi Law

Professional Corporation

Cell: 416-566-2877
Office: 647-351-0874

7

ATASH.CA

۲۰۲۱  اپریل- آتش؛ رسانه ایرانیان کانادا

رســـانه ایرانیــــان کانـــادا
ISSN 2369 - 9655

atash.ca
ATASH WEEKLY NEWSPAPER
Canada's Source For Iranian Community

647-919-4036

Advertising: sales@atash.ca
Atash In Social Media
Telegram

Instagram

Linkedin

Daily Emails

Twitter

Facebook

