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 دریافت حکم اخراج، تجربه ناخوشایندی برای پناه جویان است، اما صدور 

چنین حکمی پایان راه برای پناه جویان نیست، چون هنوز راهی وجود دارد.

شما اگر پناه جو هستید و در خطر اخراج قرار گرفته اید، ممکن است واجد 

 PRRA یا Pre-Removal Risk Assessment  شرایط ارزیابی مخاطرات پیش از اخراج

باشید.

PRRA درخواست مکتوبی است که به وسیله آن می توانید دالیل خود را در رابطه با ترس از 

بازگشت به کشورتان مطرح کنید. 

پس از ارائه این درخواست، دادگاه فدرال درباره درخواست PRRA شما تصمیم گیری خواهد 

کرد. 

اگر می خواهید در PRRA خود موفق باشید، باید حتما با یک وکیل مشورت کنید، اما جدا از 

آن، الزم است خودتان نیز از نکاتی که به موفقیت شما کمک می کند، اطالع داشته باشید. 

در مطلب پیش رو، توضیحات مفیدی درباره PRRA در اختیار شما قرار گرفته است. 

اگر پناه جو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ 

باید برای PRRA اقدام کنید

تصمیم گیری درباره درخواست PRRA شما با استفاده از یک آزمون حقوقی صورت می گیرد. 

اگر PRRA شما تأیید شود، از حفاظت پناهندگی برخوردار می شوید و در اکثر موارد، می توانید 

درخواست اقامت دائم هم بدهید

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

اگر پناه جو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ باید برای PRRA اقدام کنید
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اگر در کانادا پناه جو هستید و قرار است از کشور اخراج شوید، ممکن است واجد شرایط ارزیابی 

مخاطرات پیش از اخراج Pre-Removal Risk Assessment باشید.

PRRA درخواست مکتوبی است که در آن توضیح می دهید چرا از بازگشت به کشور خود 

می ترسید و اسناد خود را نیز در حمایت از ترس تان ارائه می دهید.

 PRRA فقط در نظر داشته باشید که از زمان دریافت حکم شما فقط ۱۵ روز فرصت دارید تا برای

اقدام کنید. 

عواملی که نشان می دهد واجد شرایط PRRA هستید یا خیر 

اینکه واجد شرایط PRRA باشید یا نه، به چند عامل از جمله موارد زیر بستگی دارد:

	yآیا دستور اخراج شما صادر شده است؟

	yآیا درخواست پناهندگی داده اید؟

	y از تاریخ رد درخواست پناهندگی تان چقدر می گذرد؟

	y آیا قبال در کشور دیگری که توافقنامه تبادل اطالعات با کانادا دارد، درخواست پناهندگی

داده اید؟

در چه صورت، حکم اخراج شما از کانادا متوقف خواهد شد؟ 

اگر برای اولین بار درخواست PRRA داده و از قوانین مربوط به آن پیروی کرده باشید، حکم اخراج 

شما موقتا متوقف می شود. این بدان معناست که تا وقتی درباره PRRA شما تصمیم گیری نشده 

باشد، کسی نمی تواند از کانادا اخراج تان کند. 

 Port می دهید یا در یک نقطه ورود به کشور PRRA ولی اگر برای بار دوم است که درخواست

of Entry یا POE درخواست PRRA می دهید، حکم اخراج  شما دیگر تا زمان تصمیم گیری درباره 

PRRA شما متوقف یا معلق نمی شود. 

درباره درخواست PRRA شما چگونه تصمیم گیری می شود؟

تصمیم گیری درباره درخواست PRRA شما با استفاده از همان آزمون حقوقی  صورت می گیرد که 

لت ــا کــ و ــر  فتــ  د
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 	 Refugee Claims تقاضای پناهندگی و حضور در دادگاه

فرجام پرونده های ردی پناهندگی و مهاجرت در 	 

 Federal Court Appeal دادگاه های فدرال

دفاع از حقوق قانونی پناهندگان و افراد در حال اخراج 	 

حل مشکالت مربوط به غیبت از کانادا در دادگاه های 	 

مهاجرت و شهروندی 

و تهیه و تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهی امضا	 

 	 Appeal Of دادخواست تجدید نظر پرونده های مهاجرتی

Immigration Rejctions

و همه خدمات مربوط به مهاجرت، پناهندگی و شهروندی	 

اخذ سریع اقامت کانادا از راه های تخصصی، 	 

سرمایه گذاری، اسپانسرشیپ، اکسپرس انتری، و تحصیلی

انواع خدمات حقوقی،  قضائی، وکالتی و نوتاری	 

مهــاجرت
و پناهندگی 
دکترای حقوق از دانشگاه یورک
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هیئت پناهندگی، The Refugee Board برای تصمیم گیری درباره انطباق تعریف پناهنده عرفی 

Convention Refugee بر شما، مورد استفاده قرار می دهد. 

اگر PRRA شما تأیید شود، از حفاظت پناهندگی برخوردار می شوید Protected Status و در 

بسیاری از موارد، می توانید درخواست اقامت دائم هم بدهید. 

PRRA محدود چیست و چه زمانی به شما تعلق می گیرد؟ 

اگر غیرقابل پذیرش باشید یا درخواست پناهندگی تان رد شده باشد، باید از وکیل کمک بگیرید. 

چنین موقعیت هایی بسیار پیچیده اند. 

برای مثال، چنانچه به این دلیل در کانادا غیر قابل پذیرش شناخته شده باشید که مرتکب جرم 

سنگینی شده اید، یا قوانین حقوق بشر را زیر پا گذاشته اید و یا نگرانی های امنیتی دیگری در مورد 

شما وجود دارد، صرفا یک PRRA محدود به شما تعلق می گیرد. 

هنگام تصمیم گیری درباره یک درخواست PRRA محدود، فاکتورهای مختلفی مدنظر قرار می گیرد 

و چنانچه PRRA محدود شما تأیید شود، فقط به صورت موقت در مقابل خطر اخراج، مصونیت 

پیدا می کنید. 

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 PRRA خود از یک وکیل کمک بگیرید 

چنانچه آژانس خدمات مرزی کانادا Canada Border Services Agency یا CBSA در تالش است 

تا شما را پیش از آنکه واجد شرایط PRRA شناخته شوید، اخراج  کند و به طور کلی، برای کمک به 

درخواست PRRA خود، در اسرع وقت با یک وکیل صحبت کنید. 

موفقیت در PRRA، بدون وکیل واقعا سخت است، چون ضرب االجل های سخت گیرانه ای باید رعایت 

شود و قوانین مربوط به اینکه چه شواهدی را می توان 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 PRRA، درخواست پناهندگی بدهید. پس در اسرع وقت و قبل از آنکه برای شما 

حکم اخراج صادر شود، با یک وکیل صحبت کنید. 

اگر پناه جو هستید و برای شما حکم اخراج صادر شده است؛ باید برای PRRA اقدام کنید

چه مدارکی باید ارائه بدهید، زمانی که قرار 

است به کیس پناهندگی شما رسیدگی شود

کسانی که به کانادا تقاضای پناهندگی می دهند 

باید در »جلسه استماع پناهندگی« در هیئت 

پناهندگی The Refugee Board شرکت 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 ۱۰ روز قبل 

از جلسه استماع ، به هیئت پناهندگی تسلیم 

کنند.

اگر کسی این زمان را از دست بدهد، در صورت 

داشتن دالیل قانع کننده 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 می افتد؟ ترجمه کردن اسناد و 

مدارک باید به چه صورت باشد؟ و غیره.

در مطلب پیش رو، به صورت مبسوط به این 

پرسش ها پاسخ داده شده است.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/286-7-what-evidence-do-i-need-for-my-refugee-hearing/
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