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አብዚ መምርሒ ዝርከቡ ኣሕጽሮተ - ቓላት
BOC፡ “Basis of Claim መሰረት ሕቶ ዕቝባ”

CBSA፡ በዓል  መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ

DFN፡ ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ ዜጋትት

ECLC: Edmonton Community Legal Centre ማሕበረ-ኮም ኤድመንተን 
ናይ ሕጊ ማእከል

EMCN: Edmonton Mennonite Centre for Newcomers ኤድመንተን 
መኖናይት ማእከል ሓደሽቲ መጻእቲ

IRB-RAD፡ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ይግባይ ስደተኛ

IRB-RPD፡ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ ፣

IRCC፡ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ

LAA፡ ኣልበርታ ሓገዝ ናይ ሕጊ

NDP፡ ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ

RPCD: ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ

UNHCR፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት

ቀልጢፍካ ናይ ሕጊ ሓገዝ ርኸብ!
ኣብቲ መስርሕ ናይ ዕቝባ ምሕታት ክሕግዘካ መታን 
ብዝተኻእለካ መጠን ንፉዕ ጠበቓ (ኣማኻሪ) ክትረክብ ጸዓር። 
ኣታዊኻ ትሑት ብምዃኑ ጠበቓ ክትቘጽር ምስዘይትኽእል፤ 
ካብ ECLC ምኽሪ ካብ EMCN ከኣ ሓገዝ ተወኸስ። ቅጥዒ 
መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ተመሊኡ ምስተወድኣ፣ ነቲ 
ሕጋዊ ሓገዝ ኣብ ኣልበርታ (Legal Aid Alberta) ኣብ ቤት ፍርዲ 
ዝውክለካ ጠበቓ ንክረኽበልካ ተወኸስ (ገጽ 9 ርአ)።

ካብ ሕጂ ምድላው  ጀምር!
ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ተቐባልነት ምእንቲ ክረክብ ሰነዳትን ታሪኽካ 
ሓቒ ከምዝኾነ ዘረጋግጽ መርትዖታትን ምእካብ  ጀምር። 
ዘለዉኻ ሰነዳት ቀልጢፍካ ናብ እንግሊዘኛ ወይ ናብ ፈረንሳይኛ 
አተርጒሞም።

አድለይቲ ዝኾኑ ቐዳሞት ስጉምትታት፡

እቲ ካብ ሃገርካ ዘህደመካ ምኽንያታት፣ ናይ ካናዳ ሕጊ ስደተኛ ዝጠልቦ ብቕዓታት 
ዘማልኣ እንተደአ ኮይኑ ካናዳ ዕቝባ ክትህበካ እያ።

እዚ መምርሒ ነዚ ዝሰዕብ ንክትርድኦ ክሕግዘካ እዩ ፡

• ከመይ ጌርካ ዕቝባ ከምትሓትት

• ናይ ሕጊ ትርጉም ድሕነት ስደተኛ

• ናይ ጊዜ ገደባትካ ኣብ መስርሕ ምድላው ናይ ቤት ፍርዲ

• እንታይ ዓይነት መርትዖ ከተቕርብ ከም ዝግብኣካ

• ብኸመይ ንናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ከምትዳሎ

• ንናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ዝሕግዙ አድለይቲ ዝኾኑ ምንጪ ሓበሬታ አበይ 
ከምትረክብ

• አብቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ከጋጥመኻ ምዃኑ
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ድሕነት ስደተኛ፡ ሓፈሻዊ መግለጺ

ኣብ ዘፍርሕ ኩነታት ኔርካ ወይ ከኣ ኣብ መበቆል ሃገርካ ከቢድ ዝኾነ ዘይፍትሓውነት 
ኣጋጢሙካ ክኸውን ይኽእል። ወይ ናብ መበቆል ሃገርካ ንኸይትምለስ ዘስግኣካ ዘሎ 
ሓደገኛ ስለዘኾነ ወይ ከአ ብቐሊሉ ስራሕ ክትረክብ ስለዘይከኣል ክኸውን ይኽእል። እዚ 
ክውን ስለ ዝኾነ ጥራይ ግን ዕቝባ ስደተኛ ንምርካብ ብቝዕ ኢኻ ማለት ኣይኮነን።

ዕቝባ ስደተኛ ንክትረክብ ናይ ሕጊ ትርጉም “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ “ዕቝባ ዘድልዮ 
ሰብ” ረቛሒታት ዘማላእካ ክትኸውን ኣሎካ። ኣብዚ መምርሒ እዚ ብዛዕባ ናይ ሕጊ 
ትርጉም ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ዘጋጠመካ ሓቒ ከምዝኾነ ዘረጋግጽ 
መርትዖታት ብምእካብን፤ ንጹርን ዝርዝራዊን መግለጺታት ብምቕራብን ሓቒ ትነግር 
ከም ዘለኻ ከተርኢ ኣሎካ።
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ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ንዕቝባ 
ስደተኛ ትበቅዕ እንትኾንካ ክውስን እዩ።

ኣብ ካናዳ፣ ዕቝባ ምስ ሓተትካ (“ምስ ኣመልከትካ”) ሕቶኻ ተቐባልነት ክረክብ 
“ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ሙዃንካ ከተርኢ ኣሎካ። ናይ 

ሕጊ ትርጉም ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ቃላት ኣብ ሕጊ ድሕነት ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን መበል 96ን 97ን ኽፋል ይርከብ። (ገጽ 20–21 ናይዚ መምርሒ እዚ ርአ)

!

ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ኣብቲ ብኣካል እትርከበሉ ቤት ፍርዲ ውሳነ 
ክወሃቦ እዩ (ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ ሕቶ 
ዕቝባኻ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክጸድቕ ይኽእል ኢዩ 
ኢሉ እንተዘይሓቢሩካ)።  ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ምስ 
ቀረብካ፣ ናትካን ናይ መሰኻኽርካን ቓል ምስክርነት ብምስማዕ፡ 
ከምኡውን እቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባን (BOC) ካልእ ዝኾነ 
ዘቕረብካዮም መርትዖታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ውሳነ 
ዝህብ ኣካል ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን

ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ዕቝባ ዝግብኣካ 
እንተኾይኑ ይውሰን።

ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ገለ ካብቶም ቆላሕታ ዝወሃቦም 
ሰነዳት፡”

• ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC)

• ኩሉ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) 
መመልከቲ ቅጥዕታት

• ዝዀነ ንስኻ ወይ ኣማኻሪኻ ብውሑዱ ቅድሚ 10 መዓልቲ	

ንናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ንመርትዖ ኢልኩም ዘረከብኩሞ 
ሰነዳት

• ሰነዳት ካብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛን ዜግነትን ካናዳን (IRCC) 
ካብ በዓል መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳን (CBSA) ከምኡ’ውን 
ምስኦም ናይ ዝገበርካዮ ቃለ-መጠይቕ ሓጺር መግለጺ

• ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ (NDP)( ገጽ 18 
ርአ)

• ዝኾነ ናብ መንግስቲ ካናዳ ዘመልከትካዮ ቅጥዕታት 
ከምኡውን ናይ ቪዛ ምልክታኻ

• ፓስፖርት እንተ ኣለኻ፣ ፓስፖርትኻን ኣብኡ ዝተሓተሙ 
ብዛዕባ ዓለምለኻዊ ጉዕዞኻ ዝሕብሩ ማሕተማትን

• ናብ ኢሚግረሽን ስደተኛን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ወይ በዓል  
መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ዘቕረብኻዮም ቅዳሓት 
ናይ መንነት ሰነዳት
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ብዛዕባ ናይ ካናዳ ኣገባብ ዕቝባ ስደተኛ ክትፈልጦም ዘለካ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ነገራት፡ 

ናይ ካናዳ ኣገባብ ዕቝባ ስደተኛ ዝጠልቦ መሰረታዊ ብቕዓት ንዘማልኡ 
ውልቀሰባት ዕቝባ ንኽሓቱ የፍቅድ።

ብዛዕባ ብቕዓት ዝምልከት ዝተገብረ ኣገዳሲ ለውጢ (ሰነ 21, 2019): ቅድሚ ንካናዳ ምእታዎም ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ፣ 
ኣውስትራሊያ፣ ዓባይ ብሪጣኒያ ወይ ኒው ዚላንድ (ኣብ መጻኢ እውን ካልኦት ሃገራት ክውሰኻ ይኽእላ) ዕቝባ ሓቲቶም ዝነበሩ 
ሰባት ኣብ ካናዳ ዕቝባ ክሓቱ ብቑዓት ኣይኮኑን። እዚ እንትርፎ ነቶም ናይ ዕቝባ ሕቶኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተሰምዓሎም ወይ ውሳነ 
ዝተገብረሎም፡ ነቶም ካብ ዕለት 8 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 21 ሰነ 2019 ንዘመልከቱ እውን ዘጠቓልል ኢዩ። በዓል መዚ ኣገልግሎት ዶብ 
ካናዳ (CBSA) ነቶም በዚ ሕጊ መሰረት ዕቝባ ክሓቱ ብቕዓት ዘይብሎም፣ ንቅድመ-ምእላይ ናይ ሓደጋ ግምገማ (Pre-removal Risk 

Assessment, PRRA) ከመልክቱ ክዕድም እዩ። ምልክታኻ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክጸድቕ እንተዘይክኢሉ፡ ንቅድመ-ምእላይ ናይ 
ሓደጋ ግምገማ (PRRA) ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክህሉ ኢዩ።

ኣብቲ መስርሕ ናይ ዕቝባ ምሕታት ሰለስተ ዝተፈላለያ መንግስታዊ ውድባት 
ይሳተፋ። 

ነፍሲ-ነፍሲ-ወከፍ መንግስታዊ ውድብ ኣብ መስርሕ ናይ ሕቶ ዕቝባኻ ዝተፈላለየ ግደን መርከቢ ሓበሬታን ኣለወን። ኣድራሻኻ ወይ ቁጽሪ ወከፍ መንግስታዊ ውድብ ኣብ መስርሕ ናይ ሕቶ ዕቝባኻ ዝተፈላለየ ግደን መርከቢ ሓበሬታን ኣለወን። ኣድራሻኻ ወይ ቁጽሪ 
ተሌፎንኻ ምስ ትቕይር ንነፍሲ-ወከፍ መንግስታዊ ትካል ብዛዕባ ሓድሽ ሓበሬታኻ ክትሕብር ይግብኣካ።ተሌፎንኻ ምስ ትቕይር ንነፍሲ-ወከፍ መንግስታዊ ትካል ብዛዕባ ሓድሽ ሓበሬታኻ ክትሕብር ይግብኣካ።**

  IRB-RPD: : ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (Immigration and Refugee Board of 
Canada – Refugee Protection Division)። ዳኛ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ንሕቶ ዕቝባ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሳነ ይህብ።

 IRCC: ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ

 CBSA: በዓል  መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ

ብዙሕ ሕልኽላኽ ዘይብሉ ጉዳይ ሓተትቲ ዕቝባ ብናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተመሪጹ ብመስርሕ 

ምርመራ ፋይል ክውሰን ይኽእል እዩ (ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ከየድለዮ) ወይ ሓጺር ናይ 
ቤት ፍርዲ ቘጸራ ይግበረሉ። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ገጽ 40-41 ርአ። ንሕቶ ዕቝባኻ ዝሕግዝ መርትዖ ከኣ ብኣጋኡ ኣቕርብ!

መብዛሕትኦም ሓተትቲ ዕቝባ፡ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) ናይ መወዳእታ ውሳነ እናተጸበዩ ከለዉ፡ 
ናይ ስራሕን ትምህርትን ፍቓድ ከምኡውን መሰረታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ብቕዓት ኣለዎም። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ 
ማሕበረኮምካ ናይ ምጥያስ ሰራሕተኛ ርኸብ (ገጽ 44)።

2

3

4

1

ንኣድራሻታትን ዝያዳ ዝርዝራትን ገጽ 43 ርአ።
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ሰሌዳ ግዜን አድለይቲ ዕለታትን 

ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD)
ንተኣፈፍቲ ሰባትን (ኣብ ቀይዲ ንዘለዉ ሰባት፣ መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ 
ወዘተ.) ንኣሳልጦ ሰራሕ ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተዀነ፡ ብሓፈሽኡ ግን ናይ ሓተትቲ 
ዕቝባ ጉዳይ ንምስማዕ፡ ብቕደም ተኸተል ምልክታኦም ዝተቐበሎ መስርዕ የትሕዝ። 
ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ገጻት ዘለዋ ክልተ ናይ ግዜ ሰሌዳታት ኣጸቢቕካ ኣስተውዕለለን። 
እቲ ንዓኻ ዝምልከተካ ናይ ግዜ ሰሌዳ ምረጽ። ኣብቲ ባዶ ዝኾነ ምስሊ ሳንዱቕ ኣገደስቲ 
ዕለታትካ ጽሓፎም። 
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ሕቶ ዕቝባይ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ፣ ኣብ ወደብ ወይ ከኣ መሬታዊ 
ስግረ ዶብ ጀሚረዮ።

• ናይ ብቕዓት መምዘኒ ቃለ-መጠይቕ ወድእ።

• ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (Basis of Claim, BOC) ተቐበል።

• ሕቶ ዕቝባኻ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን ቦርድን (IRB) ናብ ሰነድ ድሕነት ስደተኛ 
ሓተትቲ ዕቝባ (Refugee Protection Claimant Document, RPCD) ተሰዲዱ ዝብል ሰነድ ተቐበል።

ንበዓል መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳን (CBSA) ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) መርከቢ ሓበሬታኻ ትህበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ። እዚ ከኣ 
ኣድራሻ፣ ቁጽሪ ተሌፎን፣ ቁጽሪ ፋክስን (እንተሎ) ኢመይልን (እንተሎ) የጠቓልል።

ናብ ካናዳ ብዘይ 
ወግዓዊ ናይ መእተዊ ቦታ 
እንተኣቲኻ እሞ ከኣ ቅድሚ 
ዕቝባ ምሕታትካ በዓል  
መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ 
(CBSA)እንተኣቅሊቡልካ፣ 
እቲ ፍልይ ዝበለ መስርሕ 
ብከመይን ኣበይን 
ከምዝፍጸም ሓደ ብዓል መዚ 
መምርሒ ክህበካ ኢዩ።

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ 
ዘብቅዓሉ ከይትረስዕ ከምኡውን አብቲ ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ 
ቖጸራኻ ከይተብኵር! 

እንተድኣ መዓልቲ ኣሕሊፍካ/ረሲዕካ፣ ኣብቲ “ፍሉይ መጋባእያ” ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ክትካፈል ኣለካ። ኣብዚ “ፍሉይ መጋባእያ” ምናልባት እቲ ሕቶ ዕቝባኻ 
ከምዝተገደፈ ክእወጀሉ ይኽእል። ሕቶ ዕቝባኻ ከምዝተገደፈ እንተድኣ 
ውሲኑ፡ ምናልባት ናብ ሃገርካ ክትምለስ፡ ከምኡውን ንመጻኢ ኣብ ካናዳ 
ካልእ ናይ ዕቝባ ሕቶ ከተመልክት ኣይክትክእልን ኢኻ። ሓተትቲ ዕቝባ 
ሳሕቲ ንክፍሊ ድሕንነት ስደተኛ (RPD) ፋይሎም እንደገና ንክኽፈተሎም 
ከእምንዎም ይኽእሉ ኢዮም፥ እዚ ግን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ። (ኣስተውዕል፡ ናይ 
“ፍሉይ መጋባእያ”ዕለት/ታት ኣብቲ “መጸዋዕታ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ” 
ተዘርዚሩ ኣሎ። እዚ ዕለት/ታት ምስቲ ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ 
ኣይተደናግሮ።)

ንዝጠፍኤ፡ ዝዓነወ፡ ዝተሰርቀ ወይ ከኣ መዓልቱ ንዘሕለፈ
ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ (Refugee Protection
Claimant Document, RPCD) ከመይ ገይረ ይትክኦ?

ነቲ ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ (RPCD) ንምትካእ ከተመልክት
ትበቅዕ እንተዄንካ፣ ናብ 9700 Jasper Avenue, Suite 160 እዚ
ዝስዕብ ሒዝካ ኪድ።

• ህሉው ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ (RPCD) (እንተድኣ 
ዘይጠፊኡ ወይ ዘይተሰሪቑ)

• 2 ናይ ፓስፖርት ዓቐን ዘለዎ ናይ ቀረባ ግዜ ስእሊ
• መረጋገጺ ናይ ኣድራሻካ (ከም ፍቓድ መዘወሪ መኪና፣ ኤለክትሪክ/ማይ 

ትኸፍለሉ ሰነድ)
• ሓበሬታ ካብ ፖሊስ (እንተድኣ ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ 

(RPCD) ወረቐትካ ተሰሪቑ)
• ዝተነጸግካሉ ደብዳቤ (ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ክትረክብ ኣመልኪትካ 

እንተኔርካ)

ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ ዕቝባ (RPCD) ንምትካእ ክፍሊት
ኣይሕተትን። መብዛሕትኡ ግዜ ሓድሽ ሰነድ ድሕነት ስደተኛ ሓተትቲ
ዕቝባ (RPCD) ወረቕት ን4 ዓመታት የገልግል።

 

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባይ (BOC) ዘቐርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቕዓሉ፡

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ ።

 

ሰነዳተይ ዘቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ፡

ዝርዝር መሰኻኽርን ኩሉ ደገፍቲ ሰነዳትካን ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ።

 

ናይ ዕቝባ ሕቶይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝስምዓሉ ዕለት፡

ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ። ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ንምስማዕ መደብ ምስ ገበሩ ካብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) መጸዋዕታ ክበጽሓካ ኢዩ።

ብቕዓትካ 
ንምውሳን 

ቃለ መጠይቕ 
ትገብረሉ 
መዓልቲ

10 መዓልቲ 
ቅድሚ ናብ ቤት 
ፍርድ ምርካብ

ናብ ፍርድ 
ቤት ትቐርበሉ 

መዓልቲ፡ 
(ፍርድኻ 

ዝስምዓሉ)

(10)ዓስራይ

መዓልቲ

(15) ዓስራይ 
መዓልቲ

! ?

 

ብቕዓተይ ንምውሳን ቃለ-መጠይቕ ዝግበረለይ መዓልቲ፡



7ዕቝባ ምሕታት

ኣገዳሲ፡ እቲ ናይ 
ስደተኛ ሕቶ ዕቝባኻ ዛጊት 
ዘይጀመርካዮ እንተደኣ ኮንካ 
ናብ ማሕበረ-ኮም 
ኤድመንተን ናይ ሕጊ 
ማእከል (ECLC) ወይ ናብ 
ኤድመንተን መኖናይት 
ማእከል ሓደስቲ መጻእቲ 
(EMCN) ብጻሕ። መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) 
መሊእካ ምስ ወዳእካ ካኣ 
ናብ ኣልበርታ ሓገዝ ናይ ሕጊ 
(Alberta Legal Aid, LAA) 
ብምኻድ ጠበቓ ክግበረልካ 
ትበቅዕ እንተዄንካ 
ኣረጋግጽ። ጠበቓ ነቲ ናይ 
ስደተኛ ቘጸራኻ ናይ ቤት 
ፍርዲ ንክትዳሎ ክሕግዘካ 
ይኽእል።

ሕቶ ዕቝባይ ኣብ ውሽጢ ካናዳ፣ ኣብ ቤት - ጽሕፈት ኢሚግረሽን፣ 
ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ኣቅሪበ (ወይ ከቅርብ’የ)*
ቅድሚ ናብ ቤት - ጽሕፈት ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ ምኻድካ፡

•  መመልከቲ ቅጥዕታት ካብ www.canada.ca ኣራግፍ (download) (Refugee Protection from within Canada 
(IMM 5746)).

•   ጠበቓ ዘለካን ዘይብልካን፣ ብዝሒ ኣባላት ስድራቤትካን ዝውስኖ ካብ 5 ክሳብ 7 ቅጥዕታት ክትመልእ 
ይግባኣካ። ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራቤትካ ከኣ መሰረት ሕቶ ዕቝባን (BOC) ናይ ኢሚግረሽን፣ 
ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ መመልከቲ ቅጥዕታትን ክትመልእ ኣለካ።

•  ንኩሉ ዝመላእካዮ ቅጥዕታት ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ ብምኻድ (ካብ ሰኑይ 
ክሳብ ዓርቢ፣ ቅድሚ ቀትሪ 10:00 ይምረጽ) ኣቕርቦ እሞ ንተቐባልንት ጥርዓንካ ንምውሳን ናይ ቃለ- 
መጠይቕ ዕለት ክውሰነልካ እዩ።

	 Edmonton IRCC Office: Canada Place	
9700 Jasper Avenue, Suite 160, Edmonton, AB	
ሰዓታት ስራሕ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ 8:00 ቅድሚ ቀትሪ – 4:00 ድሕሪ ቀትሪ

ኣብ ኣልበርታ ናይ ስደተኛ ሕቶ ዕቝባ ዝቕበሉ ዝርዝር ኣብያተ- ጽሕፈት ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን 
ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ንምርካብ ብኽብረትካ ኣብዚ ርኣ። www.canada.ca (ድለ: IRCC offices)

 

ሰነዳተይ ዘቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ፡

ሕቶ ዕቝባኻ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን ቦርድን (IRB) ናብ ሰነድ ድሕነት ስደተኛ 
ሓተትቲ ዕቝባ (Refugee Protection Claimant Document, RPCD) ተሰዲዱ ዝብል ሰነድ 
ተቐበል።

ዝርዝር መሰኻኽርን ኩሉ ደገፍቲ ሰነዳትካን ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ።

 

ናይ ዕቝባ ሕቶይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝስምዓሉ ዕለት፡

ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ። ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ንምስማዕ መደብ ምስ ገበሩ ካብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) መጸዋዕታ ክበጽሓካ ኢዩ።

መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ ኣብ 
ቀዳመ-ሰንበት ወይ ኣብ በዓል ዝውዕል እንተኰይኑ፡ ኣብቲ ዝሰዕብ

 

ናይ ስራሕ መዓልቲ ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ መሰረት ሕቶ 
ዕቝባኻ (BOC) ተቕርበሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ ቀዳም 7 ግንቦት 
እንተድኣኰይኑ፡ ንሰኑዩ ዕለት 9 ግንቦት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ብቕዓትካ 
ንምውሳን 

ቃለ መጠይቕ 
ትገብረሉ 
መዓልቲ

10 መዓልቲ 
ቅድሚ ናብ ቤት 
ፍርድ ምርካብ

ናብ ፍርድ 
ቤት ትቐርበሉ 

መዓልቲ፡ 
(ፍርድኻ 

ዝስምዓሉ)

 

ብቕዓተይ ንምውሳን ቃለ-መጠይቕ ዝግበረለይ መዓልቲ፡
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ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ምርካብ

ጠበቓ ክህልወካ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ። ሕጋዊ ትርጉማት ሕልኽልኽ ዝበሉ ኣብ ርእሲ 
ምዃኖም ግቡእ መርትዖታት ክትእክብ ከቢድ ኢዩ።

ጠበቓታት ትርጉም ናይ “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ ከኣ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” እንታይ 
ምዃኑን ከምኡውን ንዓኻ አየናይ ከም ዝምልከተካን ከማኽሩኻ ይኽእሉ እዮም። ካብቲ 
ዘጋጠመካ ኣየናዩ ምስ ሕቶ ዕቝባኻ ዝተሓሓዝን ዘገድስን ብምዃኑ ኣብ ቅጥዒ መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ከተእትዎም ከም ዝግበኣካ ከማኽሩኻ ይኽእሉ እዮም። ንጉዳይካ 
ክሕግዘካ ዝኽእል እንታይ ኣገደስቲ መርትዖታት ክትእክብ ከምዘለኻ ምኽሪ ይህቡኻ። 
ከምኡውን ኣብ ቤት ፍርዲ ንዓኻ ወኪሎም ጠጠው ክብሉልካ ይኽእሉ።

ቅድሚ ዕቝባ ምሕታትካ ጠበቓ ክትረክብ ጽዓር። ቅድሚ ጠበቓ ምሓዝካ ናይ ዕቝባ 
ምሕታት መስርሕ  ጀሚርካ እንተዄንካ ብዝተካእለካ መጠን ጠበቓ ክትረክብ ፈትን። 
ከምኡውን ጠበቓኻ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ ንኽርከብ ከምዝጥዕሞ 
ኣረጋግጽ።
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መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) መሊእካ ምስወዳእካ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ዝውክለካ ጠበቓ ንክገብሩልካ ንኣልበርታ ሓገዝ 
ናይ ሕጊ (LAA) ተወከሶም። ናይ ሕጊ ምኽሪ ብዛዕባ ምምላእ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ካብ ኤድመንተን ማሕበረ-ኮም ናይ ሕጊ 
ማእከል (ECLC) ርኸብ። ኤድመንተን መኖናይት ማእከል ሓደስቲ መጻእቲ (EMCN) እውን ነቲ ቅጥዕታት ኣብ ምምላእ ክሕግዙኻ 
ይኽእሉ ኢዮም።

ጠበቓ ወይ ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ኣማኻሪ ክትቘጽር ትኽእል ኢኻ። ጠበቓ ክትቘጽር እንተድኣ ዄንካ ናይ ኣልበርታ ናይ 	
ጠባቓታት ማሕበር ኣባል ምኻና/ኑ ፣ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer-referral ኣቲኻ ወይ 	
ከኣ ብስልኪ ቁጽሪ 1-800-661-9003 ደዊልካ ኣረጋግጽ። ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ኣማኻሪ ክትቆጽር እንተድኣ ዄንካ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዋ/
ዎን ኣባል ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ኣማኸርቲ ዘመሓድር ካውንስል ምኻና/ኑን ኣረጋግጽ። ( ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው 	
www.iccrc-crcic.ca ፍቓድ ናይ ዘሎዎም ኣማኸርቲ ዝርዝር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ)

ክሕግዘካ ዝኽእል ጠበቓ ክትረክብ እንተዘይክኢልካ ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ባዕልኻ ብምምላእ ንገዛእ ርእስካ 
ወኺልካ ኣብ መዓልቲ ቖጸራኻ ናይ ቤት ፍርዲ ክትርኸብ ኣለኻ። ዝኮነ ትኣምኖ ሰብ ብነጻ (ብዘይ ክፍሊት) ክሕግዘካ እንተኽኢሉ 
ምሳኻ ኽቐርብ ይኽእል እዩ።

Legal Aid Alberta 
ኣልበርታ ሓገዝ ናይ ሕጊ

ኤድመንተን ህንጻ ቤት ፍርዲ  (ብኣካል 
ንዝቐርብ ምልክታ)

1A Sir Winston Churchill Square (2nd & 
4th Floors), Edmonton

1-866-845-3425

(ብተሌፎን ንዝቐርብ ምልኽታ)

www.legalaid.ab.ca

ናይ ሕጊ ሓበሬታ ንብቑዓት ሓተትቲ  ዕቝባ፡
ምኽርን ውክልናን ይህብ።

Edmonton Community Legal 
Centre

ማሕበረ-ኮም ኤድመንተን ናይ ሕጊ ማእከል

200, 10115 – 100A Street

Edmonton, AB T5J 0C8 

780-702-1725

www.eclc.ca

ነጻ ናይ ሕጊ ሓበሬታን ምኽርን ንብቑዓት 
ሓተትቲ ዕቝባ ይህብ።

READY Tours

ሬዲ ቱርስ

587-938-6869

bhamrah@emcn.ab.ca

www.refugeeclaim.ca/ready-tours

ናብቲ ብመዓልቲ ቖጸራኻ ትርከበሉ ክፍሊ ናይ 
ቤት ፍርዲ ብኣካል ብምኻድ ምስቲ መስርሕ 
ምልላይ

ጠበቓ የብለይን ንቤት ፍርዲ ቘጸራይ እውን ኣይተዳለኹን፣ ናይ 
ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ከመሓላልፎ እኽእል’ዶ?

ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 

(IRB-RPD) ኣብ መዓልቲ ቘጸራኻ ተዳሊኻ ንኽትቀርብ ትጽቢት ይገብር 
እዩ። ኣብ ቘጸራኻ ንኸይትርከብ ዘገድድ ፍሉይ ኩነት እንተድኣ ተፈጢሩ 
ደብዳበ ብምጽሓፍ ምኽንያትካ ገሊጽካ ክመሓላለፈልካ ናብ ናይ ካናዳ 

ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ መልሲ ናይቲ ደብዳበ ዘይረኺብካ 
ኣብ መዓልቲ ቘጸራኻ ግድነት ክትርከብ ኣሎካ። እንተዘይኮነ ሕቶ ዕቝባኻ  
ከምተገድፈ ክውሰን ይኽእል እዩ (ገጽ 40 ርአ)። ድሕሪ ናይ ቤት ፍርዲ 
ቘጸራኻ ምምዳቡ ጠበቓ እንተድኣ  ረኺብካ፣ ጠበቓኻ ኣብቲ መዓልቲ 
ቘጸራኻ  ከምዝህሉ/ትህሉ ኣርጋግጽ።

ዘክር፣ እዚ ከም ስደተኛ ዕቝባ ንክትረኽብ ዘእተኻዮ ምልኽታ 
እዩ።   ናይ ግዜ ገደብ ዘብቅዓሉ እንተሕሊፍካ ጉዳይካ ከምዝተሓደገ 

ክውሰን ይኽእል እዩ ። ዋላ’ውን ጠበቓ  እንተሎካ፣ ተገዲስካ ባዕልኻ 
ዘድልዩካ  ሰነዳት፣ መርትዖታት፣ መሰኻኽርን ከተዳሉን ከምኡውን ናይ 
ቃል ምስክርነትካ ንክትህብ ክትዳሎን  ኣሎካ።

? !

mailto:bhamrah@emcn.ab.ca
http://www.refugeeclaim.ca/ready-tours
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ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ምምላእ

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ(BOC)እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሰነድ ንመስርሕ ናይ ዕቝባ 
ሕቶኻ እዩ። ኣብቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) ዝርዝር መንነትካን ስለምንታይ 
ዕቝባ ኣብ ካናዳ ትሓትት ከም ዘለኻን ብሰፊሑ ምግላጽ የድልየካ። ኣባል ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብቲ ብመሰረት 
ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ዘቕረብካዮ ሓበሬታ ምስ ካልኦት እተቕርቦም 
መረጋገጺታት፣ ቃል ምስክርነትካን ተደማሚሩ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ወይ “ኮንቨንሽን 
ስደተኛ” ምዃንካን ዘይምኻንካን ውሳነ ይህብ። ኣብቲ ቖጸራኻ ናይ ቤት ፍርዲ ምስ 
ቀረብካ ብዛዕባ እቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ሕቶ  ክቐርበልካ  እዩ።
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ቅድሚ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻን (BOC) ካልኦት ቅጥዕታትን 
ወዲእካ ምርካብካ፣ ኣብ ምድላዎም ንክሕግዘካ ጠበቓ 
ክትረክብ ፈትን። እንተድኣ ኣቐዲምካ ኣቕሪብካ ዄንካ ግን፡ 
ምሳኻ ኰይኑ ዳግማይ ዝርእዮ ጠበቓ ርኸብ (ገጽ9ን 44ን 
ርአ)። ጠበቓ እንተድኣ ቘጺርካ፡ ንሱ’ውን ነቲ ቅጥዒ መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ኣብ ምምላእ ዝሕግዘካ አስተርጓሚ 
ክቘጽረልካ ኢዩ። ቅድሚ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ 
(BOC) ምምላእ፡ እቲ ኣባል ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብ 
ግምት ዘእትዎ ሕጋዊ ጉዳያት ክትርድኦ ኣገዳሲ ኢዩ።

እቲ ኣብ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ትህቦ ሓበሬታ 
ብዝተኻእለ መጠን ልክዕን ሙሉእን ክኸውን ይግባእ። 

እንተዳኣ እቲ ኣብ ስነድካ ዘሎ ሓበሬታ- ንኣብነት ኣብ ናይ ቪዛ 
ምልክታኻ ዝመላእካዮ ሓበሬታ ጌጋ ይኸውን፣ ምስ ጠበቓኻ 
ተማኺርካ ኣሪምካ እቲ ልክዕ ሓበሬታ ኣብ ቅጥዒ መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ኣስፍሮ። ግምታዊ መልሲ ኣይትሃብ። 
መልሲ ናይቲ ዝቐረበልካ ሕቶ ዘይትፈልጦ እንተኾይኑ ከም 
ዘይትፈልጦ ግለጽ። ቅኑዕ/ሓቀኛ ኩን።  ዘይተረዳእካዮ ሕቶ 
እንተድኣሎ ንጠበቓኻ ከብርሃርልካ ሕተቶ።ብቕንዕና መልስ።  
እንተድኣ እቲ ሕቶ ዘይተረዳኣካ ንጠበቓካ ሕተቶ። ሓሶት 
ወይ ዘደናግር ሓበሬታ እንተሂብካ ወይ ከኣ ኣገዳሲ ሓበሬታ 

እንተሓቢእካ ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ክንጸግ ይኽእል ኢዩ።

ቅጥዒ ናይ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ክትመልእ ከለኻ እዞም ዝስዕቡ ዘክር፡
• ኣብዚ መምርሒ ዘለዉ “ሕጋዊ ትርጉም” ከምኡ ድማ “ሕጋዊ ጕዳያት” ዝብሉ ኣጸቢቕካ ተረዳኣዮም። እዞም ክፋላት እዚኣቶም 

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ከመይ ከም ዝምላእ ንክትርድኦ ክሕግዙኻ እዮም። (ገጽ 19–27 ርኣ).

• ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ብእንግሊዘኛ ወይ ብፈረንሳይኛ ምልኣዮ። እንተድኣ በዞም ቛንቛታት እዚኣቶም ክትመልእ 
ዘሸግረካ ኮይኑ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝሕግዝ ትካል ተወከስ (ገጽ 44 ርአ)። እቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) ንምርካብ ናብዚ 
መርበብ ሓበሬታ (www.irb-cisr.gc.ca) ኣቲኻ BOC ኢልካ ብምድላይ ክትረኽቦ ትኽእል።

• ንኩሎም ሕቶታት መልሶም። ባዶ ቦታ ኣይትሕደግ። እንተድኣ ናይቲ ሕቶ መልሲ ዘይትፈልጦ 
ዄንካ “ኣይፈልጦን ኢልካ ጽሓፍ።”

• እቲ ሕቶ ዘይምልኸተካ እንተደኣ ኮይኑ “N/A” ኢልካ ጽሓፍ።

• ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ቅድሚ ምምላስካ ተረድኣዮ።

• መልስታትኻ ብንጹርን ብጽፈትን ጸሓፎ እንተተኻኢሉ ብኮምፑተር ምልኣዮ።

• ሙሉእ መልሲ አብቲ ቅጥዒ ክትጽሕፍ ቦታ እንተጸቢቡካ ተወሳኺ ወረቕት ተጠቐም።

• ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንተዄንካ፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘለኻ ጥቐስ፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ስለዘለኻ፣ ቅጥዒ ንኽትመልእ ከም ዘሸገረካን 
መልስታትኻ ሙሉእን ልክዕን ክኾኑ ከምዘይክእሉን ጽሓፍ ። እዚ ኣብቲ መጨረሻ ገጽ ናይቲ ቅጥዒ ኣብ ጎኒ ፌርማኻ ኣስፍር።

• አብ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ(BOC) ዕለት ኮነ ካልእ ሓበሬታ ክትመልእ እንከለኻ ርግጸኛ እንተድኣ ዘይዄንካ፣ ርግጸኛ 
ኣይኮንኩን ኢልካ ጻሓፍ። እቶም ርግጸኛ ዝኾንካዮም ልክዕ ዕለታት ጥራሕ ኢኻ ትጽሕፍ።

• ኣብ ቅጥዒ  መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ዝመላእካዮ ሓበሬታ ምስቲ ኣብ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) 
ዝመላእካዮ ዚሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ፣ ዘይቐያየርን ልክዕን ምኻኑ ኣረጋግጽ።

• አስተርጓሚ እንተ ተጠቒምካ እቲ ቅጥዒ  መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ምስ ተመልአ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ብቛንቛኻ ከንብበልካ 
ሕተቶ።

• ነቲ አስተርጓሚ ኣብ ገጽ 10 ናይቲ ቅጥዒ  መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ክፍርም ሕተቶ።
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ንኹሎም ደቀይ ነናቶም ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) መሊኣ 
ከቕርብ የድልየኒ ድዩ?

ዕድሚኦም 6 ዓመት ወይከኣ ካብኡ ንታሕቲ ዝኾኑ ምስ ወላዲ ኮይኖም 
ዕቝባ ዝሓቱ ቆልዑ ካብቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) ኣብ ገጽ 2 
ዝርከብ ክፋል 1a-1g ጥራሕ ክመልኡ ኣለዎም።

እቲ ቅጥዒ ብወላዲ ናይቶም ቆልዑ ወይ ብዝተመዘዘ ወኪል ክፍረም 
ኣለዎ(ገጽ 40 ርአ) ። ዕድሚኦም ካብ 7 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ ምስ ወላዲ 
ኮይኖም ዕቝባ ዝሓቱ ዘለው ቆልዑ ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) 
ብሙልኡ ክመልኡ ኣለዎም። እቲ ቅጥዒ ብወላዲ ናይቶም ቆልዑ ወይ 
ብዝተመዘዘ ወኪል ክፍረም ኣለዎ።

•  ዝሃብካዮ ሓበሬታ ልክዕ ምዃኑ ርግጸኛ ምስ ኰንካ፣ አብ ገጽ 10 ናይቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ኣብቲ መግለጺ 
(declaration) ዝብል ፌርማኻን ዕለትን ግበረሉ። ቅድሚ ምፍራምካ ብምኽንያት ግዜ ምውሓድ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ ከተቐምጥ 
ወይ ከኣ ዝመላእካዮ ሓበሬታ ደጊምካ ከተንብቦ እንተዘይኪኣልካ፣ እዚ ኣብቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ ሓብር።

•  ኣብ ካናዳ ናይ ስደተኛ ዕቝባ ዝሓትት ዘሎ ነብሲ ወከፍ ኣባል ስድራቤትካ ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) ክመልእ ኣለዎ።

ናይ ሕጊ ክኢላ ሓገዝ ዘይብልካ እንተድኣ ዄንካ፡
• እንተኽኢልካ ብዛዕባ ሕጊ ናይ ስደተኛ ልምዲ ዘለዎ ጠበቓ ቘጺርካ ነቲ ዝተመልአ ቅጥዒን ሰነዳትኻን ደጊሙ ከምዝሪአልካ ግበር።

• ዝርዝር መምርሒታት ንምርካብ፣ ኣብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) መርበብ ሓበሬታ ዘሎ መምርሒ 
ንሓተትቲ ዕቝባ ደጋጊምካ ኣንብብ። (ኣብዚwww.irb-cisr.gc.ca  መምርሒ ንሓተትቲ ዕቝባ [claimants guide] ዝብል ድለ)

• ናይ ሰነዳት ዝርዝር መዘኻኸሪ

• “Generic Application form for Canada” ዝብል ቅጥዒ 
(ንቀንዲ ኣመልካቲ  ጥራይ  ዝምልከት)

• “Additional Dependants/Declaration” ዝብል ቅጥዒ

• Schedule A – background/Declaration ዝብል ቅጥዒ

• Schedule 12 – Additional Information – ዝብል ቅጥዒ 
(ንቀንዲ ኣመልካቲ ጥራይ ዝምልከት። ኣብዚ ቅጥዒ እዚ 
ሓተቲ ዕቝባ ንስራሕ ወይ ንትምህርቲ ከመልክቱ ይኽእሉ)

• Use of a Representative ዝብል ቅጥዒ (ዝውክለካ ጠበቓ  
ወይ  ናይ ኢሚግሬሽን ኣማኻሪ እንተድኣ ሃልዩካ

እቶም ቅጥዕታትን ብኸመይ ከምዝምልኡ መምርሒታትን ኣብዚ ሊንክ ይርኸቡ፡ www.canada.ca (Refugee Protection from within 
Canada (IMM 5746)ኢልካ ድለ)

ካልኦት ናይ መመልከቲ ቅጥዕታት፣ 
ብዘይካ እቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) እዞም ዝስዕቡ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ቅጥዕታት 
እውን ክትመልእ ኣሎካ

?
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ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) መሊእካ ምርካብ

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ቅድሚ ምርካብካ ምስ ጠበቓኻ ዄንካ ደጊምካ 
መርምሮ። ትሕዝትኡ ሙሉእን ልክዕን ምኻኑን ከምዝተረድኣካን  ኣረጋግጽ። ቅጥዒ 
መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ንበይንኻ ኰንካ እንተመሊእካዮ፣ ንጹርን ኩሉ ኣገዳሲ 
ዝርዝራት ዘጠቓለለን ምዃኑ ከረጋግጸልካ ንጠበቓ ወይ ንናይ ሕጊ ኣማኻሪ ቤት-
ጽሕፈት/ትካል ሕተት። 

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻን (BOC) ፣ ካልኦት ሰነዳትኻን ቅጥዕታትን ቅድሚ 
ምርካብካ ቅዳሕ ከም ዘትረፍካ ኣረጋግጽ።!
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1
2

3

አበይ ዕቝባ ከምዝሓተትካ ነቲ ብኸመይን፣መዓስን ኣበይን ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ(BOC) ከምተርኽቦ ይውስኖ።

ሀ. ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ወይ ምድራዊ ዶብ እንተኔሩ፤
እቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባ (BOC) ምስ ተወሃበካ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ መሊእካ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
- ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ከተረኽቦ ኣሎካ። እንተድኣ እቲ ናይ ግዜ ገደብካ ዘብቅዓሉ መበል 15 መዓልቲ ቀዳመ-ሰንበት ወይ 
ኣብ በዓል ውዒሉ ናብ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ (ሰኑይ - ዓርቢ) እዩ ዝሰጋገር። (ናይ ሰሌዳ ግዜኻ ኣብ ገጽ 6 ርኣ)።

ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባይ (BOC) ኣብ ግዚኡ መሌአ ክውድኦ 
እንተ ዘይክኢለ’ኸ? 

ምኽንያት ብህጹጽ ኩነታት ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ቅድሚ 
እቲ ናይ ግዜ ገደብካ ዘብቅዓሉ ከተቕርቦ እንተዘይከኣልካ፣ ብውሕዱ 3 ናይ 
ስራሕ መዓልታት ቅድሚ’ቲ ናይ ግዜ ገደብካ ዘብቕዓሉ ናብ 

	

ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ብምጽሓፍ ተወሳኺ ግዜ ክወሃበካ ሕተት። እንተድኣ 
መልሲ ዘይረኺብካ፣ ዋላ እቲ ቅጥዒ ምሉእ ኣይዅን ኣብታ መጀመርታ 
ዝተወሃበትካ ናይ ግዜ ገደብ ኣረክቦ።  መሊእካ ክትውድኦ ዘየክኣለካ 
ምኽንያት ዝገልጽ ደብዳቤ ምስቲ ቅጥዒ ኣትሓሒዝካ ንናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ልኣኾ።

ሓደ ቅዳሕ ናይቲ ዝመላእካዮ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ 
(BOC) ንናይ ገዛእ ርእስኻ መዝገብ ሓዝ።  ቅጥዒ መሰረት ሕቶ 
ዕቝባኻ (BOC) ኣመዝጊብካ ብናይ ሓደራ ፖስታ እንተሰዲድካዮ፣ 
ዝሰደድካሉ ቅብሊት ንመርትዖ ዓቕቦ። እቲ ቅጥዒ መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ብፋክስ እንተድኣ ሊኢኽካዮ እቲ ብፋክስ 
ዝለኣክካሉ ዘረጋግጽ ቅብሊት ዓቅቦ።

ናይቲ ዝመላእካዮ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ  
(BOC) ክልተ ቅዳሕ ሓዝ።

እቲ ቀንዲ (ኦሪጅናል) ቅጥዒ ምስ ሓደ ቅዳሕ ናቱ ጌርካ ናብ 
ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) ብናይ ሓደራ ፖስታ ወይ ኢ-ፖስት ስደዶ። 
(www.irb-cisr.gc.ca, (How to Submit Documents Electronically 
ኢልካ ድለ)። ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ብስሩዕ 
ቡስጣ ኣይትስደዶ። እንተድኣ ብድምሩ ካብ 20 ገጽ ንታሕቲ 
ኮይኑ ብፋክስ (604-666-3043) ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ። 

IRB–RPD 	
300 West Georgia Street, Suite 1600 	
Vancouver, BC V6B 6C9

?
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ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC)፣ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን 
ዜግነትን ካናዳ (IRCC) መመልከቲ ቅጥዕታትን 4 ሰእሊ ናይ ነፍሲ-ወከፍ 
አብቲ ሕቶ ዕቝባኻ እቱው ዝኾነ ኣባል ስድራቤትካን ሒዝካ ናብ ቤት-
ጽሕፈት ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ትቐርብ፤

(ኣድራሽ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ኣብ ገጽ 7 ርአ)።

ሓበሬታ ብዛዕባ እተቅርቦ ስእሊ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ርአ፡ www.canada.ca  (Refugee Protection from within Canada (IMM 5746) 
ኢልካ ድለ)

(ቅጥዕታት ከተቕርብ ከለኻ፡ እቲ ብዓል መዚ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ኣብ ካናዳ ዕቝባ ንምሕታት ናይ 
ብቕዓት መምዘኒ ቃለ-መጠይቕ ንክትገብር ትምለሰሉ ዕለት ክነግረካ ኢዩ። ኣብቲ እትገብሮ ቃለ-መጠይቕ፣ እቲ ብዓል መዚ ብቑዕ 
ኢኻ ኢሉ እንተወሲኑ፡ ጉዳይካ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክስደድ ኢዩ።	

ቅጥዕታት ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ከተቕርብ 
ከለኻ፡ ፓስፖርትኻን ካልእ ናይ መንነት ሰነዳትካን ምሳኻ ተማላእ። 
ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ነቲ ቀንዲ (ኦሪጂናል) ሰነድ 
ምስኡ ዓቒቡ ንዓኻ ሕጋዊነቱ ዝተረጋገጸ ቅዳሕ ክህበካ ኢዩ።

ካልእ ደገፍቲ ሰነዳት ምሳኻ እንተለው፣ ናብቲ ጉዳይካ ክስምዓሉ ዝመረጽካዮ 
ቋንቋ (እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ) ኣተርጉሞ። ምስቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) አብ ሓደ ጥማር ጌርካ ናብ ኢሚግረሽን፣ 
ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ኣቕርቦ። ሓደ ቅዳሕ ናይዚ ተረክቦ ዘለኻ ጥማር ከኣ ንናይ ገዛእ ርእስኻ መዛግብቲ ዓቅብ። 
ኩሎም ሰነዳትካ ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ቅድሚ ምርካብካ  ጠበቓኻ ከምዝርእዮም ኣረጋግጽ።

ለ. አብ ውሽጢ ካናዳ፣ ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን 
ካናዳ (IRCC) ዕቝባ ምስ ትሓትት፡
ነቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻን (BOC) ካልኦት ቅጥዕታትን ምስ ጠበቓኻ ኰንካ ምልኣዮም፤ ጠበቓ እንተድኣ ሃልዩካ።  

ናይቲ ዝመላእካዮ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻን 
(BOC) ኩሉ እቲ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን 
ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ተረክቦ ቅጥዕታትን ቅዳሕ 
ንናይ ገዛእ ርእስኻ መዝገብ ዓቅብ።  

ኣብቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባይ(BOC) ገለ ነገር እንተረሲዐ ወይ 
ተጋግየ’ኸ?

ንስኻ ወይ ጠበቓኻ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ርኸብዎም። 

እዘን ዝስዕባ ነጥብታት ተኸተል፤

•	 ኣብቲ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ዘተዓራረካዮ ወይ ዝገበርካዮ 
ለውጥታት ኣሰምረሉ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ለውጢ ዝገበርካሉ ገጽ ከኣ 
ፊርማኻን ዕለትን ግበረሉ።

•	 እቶም ዝገበርካዮም ምትዕርራያት እንታይ ምኻኖም፡ ኣበየናይ ቦታ 
ናይቲ ትእርሞ ዘለኻ ሰነድ ከምዝርከቡን ስለምንታይ ምትዕርራያት 
ከምዝገበርካን ዝገልጽ ደብዳበ ጽሓፍ።

	 ከምዚ ዝስዕብ ጽሒፍካ ከኣ ፈርማኻን ዕለትን ግበረሉ፡፡

 	 “These changes are complete, true, and correct, and I understand 
that the declaration is of the same force and effect as if made under 
oath.” (ዝገበርኩዎም ለውጢ ሓቐኛን እሩሙን ምኻኑ እንዳርጋገጽኩ 
ብኽታመይ ይምሕል) 

•	 ብውሑዱ ቅድሚ 10 መዓልቲ  ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ፣ 
ሓደ ቀንዲ (ኦሪጂናል) ቅዳሕ ናይቲ  ለውጢ ዝተገብሮሎ ገጻት ምስቲ 
ደብዳበኻ ጌርካ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣቕርቦ።  

•  ንገዛእ ርእስኻ መዝገብ ዝኸውን ቅዳሕ ዓቅብ።

?
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ንሕቶ ዕቝባኻ ክሕግዘካ ዝኽእል መርትዖ ምእካብ ኣድላዪ እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ 
እቲ ኣብ ሃገርካ ዘጋጠመካ ሓቒ ትነግር ከም ዘለኻ ከርእይ ዝኽእል ብዝተኻእለካ መጠን 
እኹል ሰነዳት ምእካብ ማለት እዮ። ብተወሳኺ እዞም ሰነዳት ነዞም ነቲ ኣባል-መሪሕነት 
ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብ 
ሃገርኻ ዘሎ ምስ ጉዳይካ ዚተሓሓዝ  ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽርዳእ ይሕግዝዎ። 
ኩሎም  ሰነዳት ቅድሚ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) ምሃብካ ናብ እንግሊዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ክትርጎሙ ይግባእ።

ደገፍቲ መርትዖ ካብ ሕጂ ክትእክብ ጀምር! ጠበቓ እንተለካ እንታይ እንታይ መርትዖ 
ከም ዘድልየካ ከነጽረልካ ሕተቶ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ዝኣከብካዮም ሰነዳት ኣብ 
ዘዝረኸብካዮም ሓብሮ። ጠበቓኻ ንመርትዖኻ ክምርምሮን ንኸተተርጉሞ እኹል ግዜ 
ከምዘለካን ኣረጋግጽ።

ምእካብ መርትዖ: ሓፈሻዊ መግለጺ
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a ከምዚ ዝኣመሰለ ደጋፊ መርትዖ ንስኻ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘለኻ የርኢ። ንኣብነት፡

• ብዛዕባ ዝነበረካ ጸገማት ዘርእዩ ስእልታት፣ ደብዳቤታት፣ ቪድዮታት፣ ኢመይላት ወይ ከኣ ካልኦት ሰነዳት ኣለው’ዶ? ኣዳልዎም!

• ካብ ፖሊስ ወይ ከኣ ካልእ ናይ መንግስቲ ትካላት ሓገዝ ሓቲትካ ኔርካ’ዶ? ቅዳሕ ጸብጻብ ናይ ፖሊስ ወይ ሓቢርካ ከም ዝነበርካ 
መረጋግጽ መርትዖ ኣዳሉ።

• ሕክምናዊ ሓገዝ ረኺብካ ኔርካ’ዶ? ናይ ሆስፒታል ወይ ከኣ ናይቲ ሓኪም ጸብጻብ ኣቕርብ።

• ምስ ጉዳይካ ዝዛመዱ ሰባትን ፍጻመታተ ኣብ ዓንቐጻት ዜና ወጺኡ እንተ ኔሩ’ዶ? ኣቕርቦም!

• ነቲ ዘጋጠመካ ሽግር ናይ ዓይኒ ምስክር ሰባት ኣለዉ’ዶ? እንተሃልዮም ብዛዕባ እቲ ከጋጥመካ 
ዝረኣይዎ ጽሒፎም ክሰዱልካ ሕተቶም። እንተተኻኢሉ ነቲ ቃለ - መግለጺ ኣብ ጠበቓ ወይ 
ንሕጋዊ ፍጻሜታት ዝምስክር ወግዓዊ በዓል መዚ (ኖታሪ) ብምኻድ ንሓቅነቱ ምሒሎም 
ክፍርሙ ሕተቶም።

• ምስ ናትካ ዝመሳሰል ሽግር ዘጋጠሞም ሰባትዶ ኣለዉ? ዘጋጠሞም ሽግር ብጽሑፍ ክገልጽዎ 
ሕተቶም። እንተተኻኢሉ ነቲ ቃለ - መግለጺ ኣብ ጠበቓ ወይ ንሕጋዊ ፍጻሜታት ዝምስኽር ወግዓዊ በዓል መዚ 
(ኖታሪ) ብምኻድ ንሓቅነቱ ምሒሎም ክፍርሙ ሕተቶም።

• ጉዳይካ ብምክንያት ሃይማኖትካ፣ ኣባልነት ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ካልእ ጉጅለ ድዪ? እንተኾይኑ ኣባልነትካ ዘርእዪ ሰነዳት ኣዳሉ።

• ብሰንኪ’ቲ ዘጋጠመካ ጥዕና ኣእምሮኻ ተሃስዩ ኔሩ’ዶ? እንተድኣ ኮይኑ ካብ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሐኪም ወይ ክኢላ ስነ ኣእምሮ 
(ሳይኮሎጂስት) ጸገማት ጥዕናኻ ዘረጋግጽ ጸብጻብ ኣቕርብ። እዚ ጸብጻብ ንምርካብ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ብዝተኻእለካ 
መጠን ቀልጢፍካ ቘጸራ ሐዝ። ነዚ መርትዖ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ክትረኽቦ እንተዘይኪልካ፤ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ  (IRB-RPD) መብርሂ ብዛዕባ ናይ ሐኪም ጸብጻብ ንኽትረክብ ትፍትን ከም ዘለኻ፣ 
እቲ ጸብጻብ  ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ንክትረኽቦ እንታይ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዝገበርካን፣ እቲ ጸብጻብ ንመኣስ ድሉው 
ክኸውን ከም ትጽበዮን ጽሓፍ። ንካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) እቲ ጸብጻብ ክሳብ 
ትቅበሎ ቘጸራኻ ከናውሐልካ ሕተት። ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብታ 
ቘጸራኻ ዝተመደበላ መዓልቲ ተረኺብካ ጉዳይካ ክትቕጽሎ ክሕብረካ ይኽእል እዩ።  ከምኡ እንተድኣ ኮይኑ ኣብቲ ቤት ፍርዲ 
ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ጸገማትካ ኣርጊጽካ ግለጽ፤ እዚ ጸገም ኣብቲ ዘጋጠመካ ኩነታት ናይ ምዝካርን ምግላጽን ክእለትካ ዘለዎ ጽልዋ 
እውን ግለጽ። 

 ምስ ጉዳይኻ ብቐጥታ ዝተሓሓዝ መርትዖ፣1

ቪድዮታት፣ መርበብ ሓበሬታታት ወይ ካኣ ናይ ኤለክትሮኒካዊ 
ሰነዳት ምትርጓም የድልዮምዶ?

እወ ክትርጎሙ ኣለዎም! ኩሎም መርትዖታትካ ናብ እንግሊዘኛ ወይ 
ፈረንሳይኛ ክትርጎሙ ኣለዎም። ናይ ቪድዮ መርትዖታት ተተርጕሞም 
ብጽሑፍ ክቐርቡ ኣለዎም። መተርጕሚ ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ኩሉም መርትዖታትካ ከተተርጉም ልዕሊ ዓቕማኻ እንተኮይኑ፣ እቶም 

ኣገደስቲ ትብሎም ሰነዳት መሪጽካ ኣተርጕም። ብምኽንያት ሕጽረት ገንዘብ 
ከይተተርጕሙ ዝተረፉ ሰነዳት ከም ዘለውኻ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ብጽሑፍ 
ሓብሮም። እቶም ከይተተርጕሙ ዝተረፉ ሰነዳት ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ 
ቘጸራኻ ሒዝካዮም ኪድ እሞ ነቲ ኣባል መሪሕነት ሰነዳትካ እንታይ ከም 
ዝሕብሩ ግለጽ።: (ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ትርጉም ገጽ 29 ርአ)

?

ዝኾነ እተቕርቦ መርትዖ፡ 10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ እንተዘይኮይኑ ብደብዳበ ክስነ ኣለዎ። እቲ ደብዳበ ምኽንያት 
መደንጐይ ናይቲ ተቕርቦ መርትዖን ንጉዳይካ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከምዝዀነ ዝገልጽ መርትዖ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክቕበሎ ዝሓትት ክኸውን ኣለዎ።

ብሓፈሽኡ፡ ክልተ ዓይነት ደገፍቲ መርትዖታት ከተቕርብ ኣለካ። ሕግታት ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን (IRB) ኩሎም 
መርትዖታት 10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክርከቡ አለዎም ይብሉ*።
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መርትዖ ብዛዕባ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ፡

እዚ ናይ መርትዖ ሰነዳት ካብ ዝተፈላለዩ እሙናት ምንጭታትን ዝተረኽቡ ጸብጻባት ብዛዕብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ ፖለቲካዊ 
ፍጻመታትን ካልእ ምስ ንጉዳይካ ዝዛመዱ ፍጻመታት የጠቃልል።

ንኣብነት፡  

• ንሃገርካ ዝምልከት ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ (NDP) ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-
RPD) ኣብዚ  www.irb-cisr.gc.ca ይርከብ። (NDP ኢልካ ድለ ብድሕሪኡ ሃገርካ ካብቲ ዝርዝር ምረጽ)

	 እቲ ንሃገርካ ዝምልከት ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ (NDP) ብኣሃዱ መጽናዕቲ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ -ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ዝተዳለወ እዩ። ትሕዝትኡ ብዛዕባ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ። 
ሕቶ ናይ ዕቝባ ከተቕርብ ከለኻ፤ ኣብቲ ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ (NDP) ዘሎ ሰነዳት ከም መርትዖ ብቐጥታ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ስለ ዝጽንበር ፣ ቅዳሕ ናቱ ከተቕርብ ኣየድልየካን ኢዩ።   እቲ ንዓኻ 
ዝምልከተካ ክፍሊ ኣንብብ። ኣባል-መሪሕነት ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ፣ ነቲ ኣብቲ መዝገብ ዘሎ ንሃገርኻ ዝምልከት ሐበሬታ 
ብዛዕባኻ ጉዳይኻ ውሳነ ንክህብ ንክሕግዞ  ክጥቐመሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ጥሙር ሃገራዊ መዝገብ(NDP) ዘለው ጸብጻባት 
ልዕሊ ሓደዓመት ዝጸንሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዝተኻእለካ መጠን እዋናዊ ጸብጻብ ከተቕርብ ኣለካ።

•  ናይ ቀረባ ግዜ ጸብጻባት ውድባት ሰብኣዊ መሰላት (ንኣብነት፡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 
Amnesty International፣  ህዩማን ራይትስ ዎች Human Rights Watch)፣ ጸብጻብ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት United Nations reports፣ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ -ክፍሊ ሃገራዊ 
ጸብጻባት U.S. State Department Country] ፣ ዓንቐጻት ዜና ፣ ወይ ቪድዮታት ግህሰት 
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገርካ ዘርእዩ፣ ገለ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ኣብ ጥሙር ሃገራዊ 
መዝገብ(NDP) ክርከቡ ይኽእሉ እዮም፣ ይኹን እምበር እዋናዊ ጸብጻብ እንተሎ ክትርኢ 
እውን ኣሎካ። 

•  ኣብ ሃገርካ ዝርከቡ ጋዜጣታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘውጽእዎ ዓንቐጻትን 
ጸብጻባትን።

•  ንስኻ ወይ ናይ ሕጊ ኣማኻሪኻ፣ ንሕቶ ዕቝባኻ ዝደገፍ እንተበዝሐ 100 ገጽ ብዛዕባ ኩነታት 
ሃገርካ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ልዕሊ 100 ገጽ ከተቕርብ ምስትደሊ ግን፡ ስለምንታይ 
ነፍሲ-ወከፍ ተወሳኺ ሰነድ ንሕቶ ዕቝባኻ ኣገዳሲ ከምዝዀነ ብምግላጽ ናብ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) ክተብርህ ይግብኣካ። እቲ ኣብ ጥሙር ሃገራዊ 
መዝገብ (NDP) ዘሎ ዓንቀጻት ንሃገርካ ዝምልከት ብቐጥታ ምስቲ ሕቶ ዕቝባኻ ስለ ዝጽንበር፣ 
ቅዳሕ ናቱ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-
RPD) ክትልእኽ ኣየድልየካን እዩ።

2

b ብተውሳኺ ዜግነትካ ዘረጋግጽን አብ ሃገረይ ሓደጋ ከጋጥመኒ እዩ እልካ ንዝሃብካዮ ቓል ዝድግፍን፣ ሰነዳት መንነት ከድልየካ 
እዩ። (ኣብ ገጽ 23 ዘለው ኣብነታት ርኣ) ሰነዳት መንነትካ ድሕሪቲ ናይ ብቕዓት መምዘኒ ቃለ-መጠይቕ ምግባርካ እንተረኺብካዮ፣ 
ቅዳሕ ሰነዳት መንነትካ ብቑልጡፍ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክትልእኽ 
ኣለካ።

ገለ ሰነዳት ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ከረኽቦም 
እንተዘይከኣልኩ’ኸ?

ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ ስለምንታይ ክትረክቦም 
ከምዘይከኣልካ ከተብርህ ኣለካ። ዝገበርካዮም ጻዕርታት ግለጽ፣  

(ኢመይላት፣ ደብዳበታት፡ ብናይ ሓደራ ፖስታት ዝተላእክ፣ ዝደወልካሎም 
ቴሌፎን) ከምኡውን ክትረክቦም ዝፈተንካሎም ዕለታት። ቅዳሕ ናይቶም 
ኢመይላት፣ ደብዳበታትን  ቅብሊት ናይ ሓደራ ቡስጣ ዝለኣኽካሉ ናይ 
ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ ተማልኣዮ። ቅድሚ 10 መዓልቲ ናይ ቤት 
ፍርዲ ቘጸራ ዝቕረቡ ሰንዳት ተቐባልነት ከይህልዎም ይኽእል።

?
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ሕቶ ዕቝባኻ ዕውት ንክኽውን ብመሰረት ሕጊ ድሕነት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን  
(Immigration and Refugee Protection Act) ነቲ ሕጋዊ  ትርጉም “ኮንቨንሽን ስደተኛ” 
ወይ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ዘርእዩ መርትዖ ተማልእ ምኻንካ  ከተቕርብ ኣለካ። ናይ 
ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ንሕቶ 
ዕቝባኻ ገምጊሙ፡ ንዓኻ ዝበቕዕን ዝገልጸካን ገምጋም ክህልዎ እዩ። ዜጋ ወይ ከኣ 
ቐዋሚ ተቐማጢ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት እንተድኣ ዄንካ ኣብ ኩለን እተን ሃገራት ኣብ 
ሓደጋ ከም ዘለኻ ከተርኢ ኣሎካ። እዞም ዝስዕቡ ገጻት እቲ ኣባል-መሪሕነት ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብቲ ናይ ቤት 
ፍርዲ ቘጸራኻ ጉዳይካ ክርኢ ከሎ ኣብ ግምት ዘእትዎም ረቛሒታትን ንነፍሲ ወከፍ 
ዝገልጸካ መርትዖታት ክትኣኻኽብ ከምዘለካን ክትርዳእ ክሕግዙኻ እዮም።

ምእካብ መርትዖ: ሕጋዊ ትርጉም

ንኣብነታት መርትዖ ገጽ 17፣ 18 ከምኡውን 23–27 ናይዚ መምርሒ ርኣ።



20 ምድላዋት ንናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 

ትርጉም “ኮንቨንሽን ስደተኛ”  
(ዓንቐጽ 96 ኽፋል ናይ ሕጊ ድሕነት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (IRPA) ርኣ)

“ኮንቨንሽን ስደተኛ” ንኽትበሃል ኩሎም እዞም ዝስዕቡ 6 ነጥብታት 
ተማልእ ምኻንካ ኸተርኢ ኣለካ።

እዘን  ነጥብ ታት 
ይገልጹካ’ዶ?

እዘን ነጥቢ ታት ይገልጻካ ምኻነን ዘርእይ እንታይ 
መርትዖታት ክትእኽብ ትኽእል?

ናብ ሃገረይ እንተ ተመሊሰ  
መስጐጕቲ ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ። 
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ መስጐጕቲ)፣

ከምኡውን 

መሰረት ናይዚ ኣባይ ዝወርድ መስጐጕቲ ፡ ዓሌት/ ሃይማኖት/ 
ብሄር/ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ/ ወይ ኣባልነት ኣብ ፍሉይ ማሕበራዊ 
ጕጅለ  
(ኣስተውዕል: “ማሕበራዊ ጉጅለ” ማለት ንዝተፈላለያ ዓይነት 
ጉጅለታት (ብፍሉይ ዝረአ ዓይነት ጉጅለ ከምኡውን ጉጅለታት 
ብመሰረት ጾታዊ መንነት፣ ጾታዊ ዝንባለ፣ ኣካላዊ ስንክልና፣ 
መበቆል፣ዓይነት ስራሕ …ወዘተ የመልክት)፣

ከምኡውን 

ናብ ሃገረይ ምምላስ ናይ ብሓቒ የስግኣኒ እዩ 
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ባዕላዊ ስግኣት)፣

ከምኡውን

ብሰንኪ እቲ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ኩነታት ንክሰግእ ብቑዕ ምኽንያት 
ኣለኒ።
ከምኡውን 

ኣብ ሃገረይ ዘሎ መንግስቲ ከዕቑበኒ ኣይክእል እዩ። 
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ መንግስታዊ ዕቕባ)

ከምኡውን 

ኣብ ዝኾነ ካልእ ክፋል ናይታ ሃገር ብዘይ ስግኣት ክነብር 
ኣይክእልን እየ ወይ ናብ ካልእ ክፋል ናይታ ሃገር ክግዕዝ “ንዓይ” 
ዘይርትዓዊ’ዩ።- ምስ ክውንነተይ - ናብ ካልእ ክፋል ናይታ ሃገር 
ምቕያር። (ሕጋዊ ጕዳያት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምህዳም 
ኣማራጺ)

1

2

3

4

5

6

 

ገጽ 41 ርኣ

 

ገጽ 24 ርኣ

 

 

 

ገጽ 26 ርኣ

 

ገጽ 26 ርኣ

ጓል ኣንስተይቲ እንተድኣ ኮንኺ ነቲ መምርሒ ብዛዕባ ንደቂ ኣንስትዮ 
ዘጋጥመን ፍሉይ ዓይነት በደል ከተንቢቢ ትደልይ ትኾኒ።

መምርሒ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት: 
www.refworld.org/pdfid/3d36f1c64.pdf

መምርሒ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን ቦርድ (IRB):  	
https://irb-cisr.gc.ca (Chairperson’s Guideline 4 ኣብ ዝብል ድለይ)

እንተድኣ ናይ ሓደ ተመሳሳሊ ጾታ ምውሳብ ትኽተል ወይ ከኣ ጾታዊ 
መንነት ዝቀየረ እንተኴንካ፣ መምርሒ ብዛዕባ ብሰንኪ ጾታዊ ዝንባለኦም 
ንዝብደሉ ከተንብብ ትደልይ ትኸውን።

መምርሒ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት: 
www.unhcr.org/509136ca9.pdf

መምርሒ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን ቦርድ (IRB):  	
https://irb-cisr.gc.ca (Chairperson’s Guideline 9 ኣብ ዝብል ድለ)
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ትርጉም “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” 	
(ዓንቐጽ 97 ኽፋል ናይ ሕጊ ድሕነት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (IRPA) ርኣ)

እዘን  ነጥብ ታት 
ይገልጹካ’ዶ? 

እዘን ነጥቢ ታት ይገልጻካ ምኻነን ዘርእይ እንታይ 
መርትዖታት ክትእኽብ ትኽእል?

“ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ንኽትበሃል ካብዞም ዝስዕቡ ክፋላት ሓዲኦም 
ከም ዝምልከቱኻ ኸተርኢ ኣለካ።

ናብ ሃገረይ እንተተመሊሰ፣ ካብ ሰበ ስልጣን ሃገረይ ስቓይ 
ክበጽሓኒ ይኽእል እዩ።

ወይ ከኣ

ናብ ሃገረይ እንተተመሊሰ፣ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ወይ 
ናብ ሓደጋ ጭካነ ዝመልኦን ዘይልሙድ ኣተሓሕዛ/መቕጻዕቲን 
ክቃላዕ እየ፣

ከምኡውን 

ኣብ ሃገረይ ዘሎ መንግስቲ ካብ ዘጋጥመኒ ሽግር ክከላኸለለይ 
ኣይክእልን እዩ።
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ መንግስታዊ ዕቕባ)

ከምኡውን 

ኣብ ዝኾነ ካልእ ክፋል ናይ ሃገረይ ብዘይ ስግኣት ክነብር 
ኣይክልን እየ ወይ ናብ ካልእ ክፋል ናይ ሃገረይ ክግዕዝ “ንዓይ” 
ዘይርትዓዊ’ዩ።- ምስ ክውንነተይ - ናብ ካልእ ክፋል ናይታ ሃገር 
ምቕያር። 
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምህዳም ኣማራጺ)

ከምኡውን 

እዚ ንዓይ ብፍሉይ ዝበጽሓኒ ሓደጋ ንደቒ ሃገረይ ብሓፈሻ 
ኣይበጽሖምን
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ሓፈሻዊ ሓደጋ)

ከምኡውን 

እዚ ሓደጋ ’ዚ ኣብ ካናዳ እውን ገበን ዝኾነ ተግባር ብምፍጻመይ 
ሃገረይ ክትቀጽዓኒ ስለ ዝደለየት ኣይኮነን
(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ስግኣት ካብ መስጐጕቲ ዘይኮነስ ካብ ናይ ሕጊ 
ክሲ)

ከምኡውን 

እዚ ሓደጋ ’ዚ ናይ ሃገረይ ሕክምናዊ ክንክን ዘይብቑዕ ስለ ዝኾነ 
ኣይኮነን።
(ብምኽንያት ኣድልዎ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝተነጸግካ ኸተርኢ 
እንተኽኢልካ ዕቝባ ክወሃበካ ይኽእል እዩ)

1

2

ሀ

ለ

ሓ

መ

ሰ
 

 

 

ገጽ 25 ርኣ

 

ገጽ 26 ርኣ

 

ገጽ 26 ርኣ
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ምእካብ መርትዖ: ሕጋዊ ጕዳያት

ገለ ካብቶም ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕጋዊ ጕዳያት፡

• መንነት

• ተኣማንነት

• ባዕላዊ ስግኣት

• ሓፈሻዊ ሓደጋ

• መንግስታዊ ዕቕባ

• ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምህዳም 
ኣማራጺ

• ሕጋዊ ተቐማጣይ ኣብ ካልእ ሃገር

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሕጋዊ ጕዳያት፣ ነፍሲ ወከፎም ምስ እተፈላለየ ክፋል ናይ 
ሕጋዊ ትርጉም “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ ከኣ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ይተሓሓዙ።	
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ኣብዞም ዝስዕቡ ገጻት ዘለው መግለጺ ሕጋዊ ጕዳያት ብጥንቃቐ ኣንብቦም። ኣብ ትሕቲ 
ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ፣ ነቲ ጉዳይ ዝገልጽ ኢልካ ዝኣከብካዮም መርትዖ ዘርዝሮም።   

ኣብ ሕቶ ዕቝባኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ሕጋዊ ጕዳያት እንታይ ምኻኑ ካብ ጠበቓ  
ምኽሪ ርኸብ። !

መንነት፡

ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) እቲ “ኣነ እየ” ትብሎ ዘለኻ ምኻንካ 
ከተረጋግጽሎም ኣለኻ። እዚ መንነት ናይ ዜግነትካ ወይ ናይተን 
ቐዋሚ መቐመጢ ዘለካ ሃገራት የጠቓልል። ከምኡውን ናትካ 
ምትእስሳር ምስ ሓደ ፍሉይ ሃይማኖት ወይ ዓሌት፤  ወይ ከኣ 
ናይ ሞያ፣ ፖለቲካ፣ ወይ ማሕበር ሰራሕተኛ ኣባልነትካ፤  ወይ 
ጾታዊ ዝንባለኻ፣ ወይ ኣባልነት ኣብ ካልእ ዓይነት ማሕበራዊ 
ጉጅለ ከጠቓልል ይኽእል። ምስ ሕቶ ዕቝባኻ ንዝተሓሓዝ 
መዳያት መንነትካ ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰነዳት ከተቕርብ 
እንተዘይኺኢልካ፣  ምኽንያትካ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ  
ክትገልጽ ኣሎካ።

ናይ መንነት ሰነዳት እንተዘይብልካ ወይ በዓል መዚ ኣገልግሎት 
ዶብ ካናዳ (CBSA) ናይ መንነት ሰነዳትኻ ናይ ብሓቒ ምኻኖም 
ከረጋግጽ እንተደልዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣትው ትኽእል 
ኢኻ።

ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

•  ዜጋ ናይ ሃገርካ ምዃንካ 
ንምርግጋጽ፡ 

	 ፓስፖርት፣ ሃገራዊ መንነት ካርድ፣ 
ወተሃደራዊ ኣገልግሎት፣ናይ መርዓ 
ሰንድ ምስክር፣ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰነዳት፣ ካብ ኣጸቢቖም 
ዝፈልጡኻ ደቒ ሃገርካ ምስክርነት

•  ምትእስሳር ምስ ሃይማኖትካ ንምርግጋጽ፡ ናይ ጥምቐት 
ወረቐት ምስክር፣ ደብዳበ ካብ መራሒ ሃይማኖትካ

•	ምትእስሳር ምስ ፖለቲካዊ ወይ ሞያዊ ኣባልነትካ 
ንምርግጋጽ፡ ናይ ኣባልነት ካርድ፣ ደብዳበ ካብቲ ውድብ፣ 
ሞያዊ ስልጠናኻ ዘረጋግጹ ሰነዳት ወይ ዲፕሎማታት

• ጾታዊ ዝንባለኻ ንምርግጋጽ፡ ደብዳበ ካብቲ ጉጅለ 
ማሕበረኮም፣ መጻምድቲ ወይ ኣባል ቤተሰብ።  እዞም 
መሰኻኽራት ኣካል ናይ LGBTQ ማሕበረኮም ምዃንካ 
ብኸመይ ከም ዘፈልጡ ዘርእዩ ዝርዝር ሓበሬታታት ክህቡ 
ኣለዎም። 

 

መርቶዖይ ..
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ተኣማንነት፡
ብዛዕባ ተመኩሮታትኻ ሓቒ ትነግር ከም ዘለኻ ንናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ከተርእዮም ኣለኻ። ሓቒ ትነግር ከም ዘለኻ 
ንምውሳን፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ  (IRB-RPD) እቲ ኣብ ቅጥዒ መሰረት 
ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ዘሎ ሓበሬታን፣ ኣብ ቤት ፍርዲ እትህቦ 
ናይ ቃል ምስክርነትን፣ ጸብጻባት ዜናን ሰብኣዊ መሰልን፣ 
ከምኡውን ቃል ምስክርነት ናይ መሰኻኽርን  ዘይቀያየር ምኻኑን 
ከወዳድር እዩ።  መረዳእታ ከተቕርበሉ ዘይከኣልካ ምግርጫዋት 
እንተለዎ ግን ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተኣማንነት ከም ዘይብልካ 
ክውስን ይኽእል እዩ። ሓቒ ትነግር ከም ዘለኻ ዘረጋግጽ ዝርዝር 
ናይቲ ፍሉይ ሓበሬታት ብምእካብ ተኣማንነትካ ከተደልድሎ 
ትኽእል ኢኻ። እቲ ዘሕዝን፣ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝርዝር 
ናይ ተመኩሮታት ናትና ይኹን ናይ ካልኦት ናይ ምዝካር ጸገም 
ኣለና። ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ኣብ ቤት ፍርዲ ክምስክሩ 
እንተድኣ ሓቲትካዮም፣ ስለምንታይ ምስክርነቶም  ምስ 
ጉዳይካ  ከም ዝተሓሓዝ ግለጸሎም። ኣባል-መሪሕነት ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 

(IRB-RPD) ተኣማንነቶም ዝውስን ፣ ኣብቲ መርትዖታቶም 
ነንሓድሕዱ ወይ ምስ ናትካ መርትዖታት ዘለዎ ዘይምግጫው 
ተመርኲሱ ምዃኑ ግለጸሎም። 

ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

• ምስ ጉዳይካ ዝመሳሰል ወይ ንጉዳይካ ዘረጋግጽ ግህሰት 
ሰብኣዊ መሰላት ዘርእዩ ሃገራዊ ጸብጻባት

• ጸብጻባት ወይ ቅብሊት ናይ ሕክምና/ሆስፒታል

• ናይ ፖሊስ ጸብጻባት

• መጉዳእትኻ ዘርእዩ ስእልታት

• ብቓለ መሓላ ዝተሰነየ መግለጺ 
መሰኻኽር

• በሰላታትካን መጉዳእትኻን ዘረጋግጽ 
ደብዳበ ካብ ኣብ ካናዳ ዘሎ ዶክተርካ

 

መርቶዖይ ..

 

ባዕላዊ ስግኣት:
“ኮንቨንሽን ስደተኛ” ንኽትበሃል ብሓቒ ስግኣት ናይ መስጐጕቲ 
ኣብ መበቆል ሃገርካ ከምዘለካ ከተርኢ ኣሎካ። ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ስግኣትካ ናይ ብሓቒ ምዃኑ ንኽውስን ነዞም ዝስዕቡ 
ሕቶታት ኣብ ግምት የእትው፤

ሀ. ድሕሪ ምውጻእካ ናብቲ ዘሳጎገካ ሃገር 
ተመሊስካዶ ኔርካ?

(ሕጋዊ ጕዳያት ፡ መሊሱ ምርካብ/ምርባሕ)

ለ. ናብ ካናዳ ክትመጽእ ከለኻ ብኻልእ ውሑስ 
ሃገር (ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) 
ሐሊፍካ ግን ዕቝባ ኣይሓተትካን’ዶ? 

	 (ሕጋዊ ጕዳያት ፡ ኣብ ካልእ ዕቝባ 
ከይሓተትካ ምትራፍ)

ሓ. ብድሕሪ በደል ኣብ ሃገርካ ምስ በጽሓካ ብቑልጡፍ ናይ 
ምውጻእ ኣጋጣሚ እናሃለወካ ኣብ ሃገርካ ጸኒሕካዶ?

(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ደንጒኻ ምውጻእ) 

መ. ኣብ ካናዳ ድሕሪ ምእታውካ ዕቝባ 

ከይሓተትካ ንእተወሰነ እዋን ተጸቢኻ 
ዲካ?

(ሕጋዊ ጕዳያት፡ ደንጒኻ ዕቝባ 
ምሕታት)

ካብዘን ሕቶታት ንሓዲኣን መልስኻ 
‘እወ’ ዝብል እንተኮይኑ፣ አብ ናይ 
ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መረዳእታ 

ከተቕርብ ክትሕተት ኢኻ። መረጋገጺኻ 
ዝድግፉ መርትዖታት ኣክብ።  ውሳነታትካ ከመይ ጌርካ ከም 
እተብርሆም ሕሰበሉ።  
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መርቶዖይ ..

እቲ ዘጋጠመካ ሓደጋ ንዓኻ ብፍሉይ ምኻኑን ምስቲ ንደቒ 
ሃገርካ ብሓፈሻ ዘጋጥሞም ሓደጋ ሓደ ዘይምኻኑን ከተርኢ 
አሎካ። እዚ ማለት ካብ ሓንቲ ብዙሕ ዓመጽ ዘለዋ ሃገረ 
እንተድአ መጺእካ፣ ስለምንታይ ንስኻ ብውልቂ ኣብ ሓደጋ 
ከምዘለኻ ከተርኢ አሎካ።

ካብ ኵናት ሕድሕድ ዘለዋ ሃገር እንተድአ መጺእካ፣  ኣብ 
መምርሒ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛን ቦርድ (IRB)  ኣብ  
ኩነታት ኵናት ሕድሕድ  ንሲቪላውያን ዘጋጥሞም ፍርሕን 

በደልን ኣንብብ  www.irb-cisr.gc.ca (civilians facing persecution 
ዝብል ድለ)፤ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እንዳነበሩ 
ንስኻ ዕቝባ ክትወሃብ ብቁዕ ከምትኸውን፣  ብከመይ ከተርኢ 
ከም ትኽእል ክትርዳእ ክሕግዘካ እዩ። 

ዓመጽ ካብ ጕጅለ ገበነኛታት ዘስግኣካ እንተኾይኑ፣  ናይ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት 

(UNHCR) “መምሪሒ ሓበሬታ ብዛዕባ ብዝተወደበ ገበን ግዳያት 
ንዝኾኑ ሓተትቲ ዕቝባ” ከተንብብ ትደሊ ትኸውን ።

“www.refworld.org” (refugee claims victims of organized 
crimes ኢልካ ድለ) ። ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

•	ዝኾነ ዝተዋህበካ መፈራርሂ ዘለዎ ብጹሑፍ ይዂን ወይ 
ዝተቀድሓ ናይ ተሌፎን መልእኽቲ

•	ንስኻ ወይ ካልኦት አብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝርከቡ፣ ግዳይ 
ናይ ዓመጽ ምዃንኩም ዘረጋግጽ ብቓለ መሓላ ዝተሰነየ 
መግለጺ ካብ መሓዙት ወይ 
መሰኻኽር

•	መጉዳእቲ ወይ ሃስያ ዘርእዩ 
ስእልታት፣ ናይ ዝተሓከምካሉ 
መዝገብ ናይ ሕክምናን ፖሊስን 
ጸብጻብ ካብ ሃገርካ

•	ንስኻ ብውልቂ ኣብ ሓደጋ ከምዘለኻ ዘርኢ 
ዝተሰነደ መርትዖ

•	ትሕዝቶ ናይ ቪድዮ መርትዖ ብጽሑፍ ምስ ዝርከበሉ ሊንክ 
(link)

ሓፈሻዊ ሓደጋ:

 

መርቶዖይ ..

 

ስለምንታይ ብቑልጡፍ ካብ ሃገርካ ከም ዘይወጻእካን ኣብ ካናዳ 
ድሕሪ ምእታውካ ዕቝባ ካብ ምሕታት ዘደንጎየካ ምኽንያትን፣ 
ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ነቲ ኣባል-መሪሕነት ከተብርሃሉ 
ተዳሎ። 

አብ ሃገርኻ ዘሎ ኩነታት ይዕረ ይኸውን ዝብል ተስፋ ድዩ ጌርካ 
ኮይኑ? ሃገርካ ገዲፍካ ክትውጽእ ከለካ እንታይ ብድሆታት 
ኔርዎ?  ስለምንታይ ኣብ ካናዳ እትው ምስ በልካ ዕቝባ 
ዘይሓተትካ?
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ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምህዳም ኣማራጺ፡
ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሃገርካ ክትነብር 

ርትዓዊ እዩ ኢሉ እንተወሲኑ 
ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ተቐባልነት

ኣይክረክብን እዩ። 
እዚ ጉዳይ ኣብቲ ናይ 

ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 
እንተተጠቒሱ

ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ

ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣበየናይ ዞባ ብውሑስ ክትነብር 
ትኽእል ኢሉ ከም ዝኣመነሉ ክሕብረካ እዩ።

ከተቕርቦ ዘለካ መርትዖ፡

ሀ) ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዞባ ክትነብር ከምዘይትኽእል፣ 

ወይ ከኣ

ለ) ብምኽንያት (ዕድሜኻ፣ ጾታዊ መንነትኻ፣ ወይ ካኣ ፍሉይ 
ኩነታት) ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዞባ ክትነብር ምፍታን ንዓኻ 
ዘይርታዓዊ ይኸውን፣

ወይ ከኣ

ሓ) ብሰንኪ ውግእ፣ ባህርያዊ ሓደጋ ወይ ካልእ ምኽንያት 
ናብቲ ዝተጠቐሰ ዞባ ንምብጻሕ ፍጹም መንገዲ የለን።

ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

• ናብ ካልእ ክፋል ናይ ሃገርካ ብምግዓዝ ካብቲ ሽግር 
ክትርሕቕ ከምዝፈተንካ ዘርኢ ሰነዳት

• ህላወ ናይቲ ዘጋጠመካ ሽግር ኣብ መላእ እታ ሃገር ምኻኑ 
ዘርኢ ጸብጻባት። ንኣብነት እቶም ክጎድኡኻ ዝደልዩ ሰባት 
ኣብ መላእ እታ ሃገር ይሰርሑ ወይ ከኣ እቲ ዘስግኣካ ኣድልዎ 
ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እታ ሃገር ምህላው

• ስለምንታይ ከማኻ ዝኣመሰለ ሰብ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ 
ሃገርካ ክነብር ከምዘይክእል ዘርኢ ጸብጻባት ብዛዕባ ሃገርካ 

መንግስታዊ ዕቑባ፡
ኣብ ሃገርካ ዘሎ መንግስቲ ዕቑባ ክገብረልካ ከም ዘይኽእልን 
ከም ዘይከላኸለልካን ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ከተርኢ ኣለካ። 
ዘእምን መርትዖ ክሳብ ዘየቕረብካ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣብ 
ሃገርካ ዘሎ መንግስቲ ክከላከለልካ ከም ዝኽእል እዩ ዝግምት።

ሓለዋ ካብ ሰበ-ስልጣናት ናይ ሃገርካ ክትረክብ ፈቲንካ እንተድኣ 
ዘይረኸብካ፤

• ብልክዕ እንታይ ከምዝገበርካን እቶም ሰበ-ስልጣናት እንታይ 
ከምዝመለሱልካን ግለጽ

• ሓለዋ ሓቲትካ ከምዝነበርካ ከርእዩ ዝኽእሉ ሰነዳት ክትረክብ 
ፈትን

• ሰበ-ስልጣናት ነቶም ከም ናትኻ ዅነታት ዘለዎም ሰባት 
ሓለዋ ክገብሩሎም ከምዘይክእሉን ከምዘይገብሩን ዘርኢ 
ጸብጻባት ካብ ሃገርካ ክትረክብ ፈትን

ሓለዋ ካብ ሰበ-ስልጣናት ናይ ሃገርካ ክትረክብ 
እንተዘይፈቲንካ፡

• ስለምንታይ ከምኡ ከምዘይገበርካ ክትገልጽ ኣለካ፣ ከምኡ 
ምግባር ዘይርትዓዊ ከምዝነበረ ዝደግፍ ሰነዳት ኣቕርብ

ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

•  ጸብጻብ ሃገራት ድኹም ምክልኻል ፖሊስን ብልሽውናን 
ዘርኢ

•  ንፖሊስ ዘመልከትካዮ ጥርዓን

•  ብቓለ መሓላ ዝተሰነየ መግለጺ ካብ 
ኣብ ከም ናትካ ኩነታት ዘለው እሞ 
ካብ ስብ ስልጣን ሓለዋ ዘይረኸቡ ሰባት

 

መርቶዖይ ..
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ሕጋዊ ተቐማጣይ ኣብ ካልእ ሃገር፡

ኣስተውዕል: ኣብ ካልእ ዞባ ናይ ሃገርካ ዝፈልጦ ሰብ የብለይን ወይ ከኣ እቲ ከባቢ ስራሕ የብሉን ዝብል ምኽንያት ከተቕርብ እኹል 
ኣይኮነን። ካብዚ ዝሓሸ ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ ከመይሲ መብዛሕትኦም ሓተትቲ ዕቝባ እውን አብ ካናዳ እትው ክብሉ ከለው 
ዝፈልጥዎ ሰብ ወይ ስራሕ የብሎምን።!

ዜጋ ወይ ከኣ ቐዋሚ ተቐማጢ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት እንተድኣ 
ኾንካ ኣብ ኩለን እተን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለኻ ከተርኢ 
ኣሎካ። ካናዳ ዕቝባ ትህበካ፣ ሕጋዊ ትርጉም ናይ ስደተኛ ወይ 

ናይ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ረቛሒታት ካብ ኩለን 
ንክትነብረለን መሰል ዘለካ ሃገራት ዘማላእካ 

እንተኾንካ ጥራይ እዩ። ።

ካናዳ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ 
ክጋጥመካ ይክእል፣ አብታ ካልእ ሃገር 

ግን ብውሑስ ክትነብር ትኽእል 
ምኻንካ እንተተገንዚባ ሕቶ ዕቝባኻ 

ይንጽግ እዩ።

ኣብነት ናይ መርትዖታት፡

• ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ምንባር መሰል እንተ’ለካ፣ እቲ 
ከጋጥመካ ዝኽእል ሓደጋ ከከም ሃገሩ ተመሳሳሊ ወይ 
እተፈላለየ ዓይነት ክኸውን ይኽእል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር 
እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥመካ ከምዝኽእል ሕሰበሉ እሞ 
ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ብዝተኻእለካ መጠን መርትዖ ኣቕርብ።

•  ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ምንባር መሰል ኣለካ ኢሉ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ሓሲቡ ይኸውን፣ ንስኻ ግን ኣይኣመንካሉን። 
ዜጋ ወይ ቐዋሚ ተቐማጣይ ናይ ካልእ ሃገር እንተኔርካ እሞ 
ሕጂ መሰልካ ተሰሪዙ እንተኾይኑ ካብ መንግስቲ ናይታ 
ሃገር ድሕሪ ደጊም ናይ ዜጋ ወይ ቐዋሚ ተቐማጣይ መሰል 
ከም ዘይብልካ ዘርእይ ደብዳበ ወይ ሰነድ ናብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ኣቕርብ።

• ናይታ ዝተወለድካላ ሃገር ዜግነት ዘይረኸብካ እንተኾንካ 
ቅዳሕ ሕጊ ዜግነት ናይታ ሃገር ን ናብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ኣቕርብ። (መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዓይነት ሓበሬታ 
ካብ ኢንተርነት ይርከብ እዩ)

	 ንኣብነት፣ ባህሊ ሃገርካ ዝገልጽን ንከማኻ ዝኣመሰለ ሰብ ናብ 
ካልእ ዞባ ግዒዙ ክነብር ክሳዕ ክንደይ ኣጸጋሚ ምኻኑ ዘርእን 
ጸብጻብ። ብተወሳኺውን ናይቲ ከባቢ ናይ ኵናት ሕድሕድ 

ወይ ባህርያዊ ሓደጋ ወይ ካልእ ብርቱዕ ሽግር ጽልዋ ከተርኢ 
ትኽእል ኢኻ።

 

መርቶዖይ ..
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መርትዖኻ ምርካብ

ኩሎም መርትዖታትካ ናብ እንግሊዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ተተርጒሞም፣ 10 መዓልቲ ቅድሚ 
ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክቐርቡ ኣለዎም። ጠበቓ እንተሊዩካ ኣብ ክንዳኻ 
ኮይኑ ሰነዳትካ ከረክበልካ እዩ። መርትዖኻ ብጠበቓ ንኽምርመርን፣ ንኸተተርጉሞን፣ 
ናይ ግዜ ገደብካ ከየብቅዐ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ንክቐርብን እኹል ግዜ ከም ዝመደብካ ኣረጋግጽ። ጠበቓ 
እንተዘይብልካ ኣብዛ ትቕጽል ገጽ ካብ ዘሎ ነጥብታት 1–9 ተኸተል።

10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ ኣስማት ናይ መሰኻኽርካ ንናይ 
ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክትህብ 
ኣሎካ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ መሰኻኽር እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብ ገጽ 34ን 37ን ዘሎ 
ሐበሬታ ርኣ።

! ናይ ግዜ ገደብ ኣይተሕልፍ!
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1 ሰነዳትካ ናብ እንግሊዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ኣተርጉሞ። 
ነፍሲ-ወከፍ ትርጉም፣ መግለጺ(declaration) ካብቲ ተርጓሚ 
ማለት ስም ተርጓማይ ምስ ፊርማኡ፣ እቲ መበቆላዊ ቋንቋን 
ላህጃን (dialect)፣ እቲ ትርጕም ቅኑዕ ንምኻኑ ቃለ- መግለጺን 
ክህልዎ ይግባእ።

ንኣብነት፡ I, (ስም ተርጓማይ), declare this is a true and accurate 
translation of the attached (መበቆላዊ ቋንቋ) document into 
(እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ቘጸራኻ ዝጥቀመሉ ቋንቋ, እንግሊዘኛ ወይ 
ፈረንሳይኛ) and that I am competent in both languages.

(ፊርማ ተርጓማይ) (ትርጉም ዝተዳለወሉ ዕለት)

2 ቅዳሕ ወይ ስካን(scan) ሰነዳትካ አብ 8.5 ብ 11 ኢንች 
ዝኾነ ወረቐት ኣሕትሞም። ንስነ-ማሕተም ትጥቀመሉ ዓቐን 
ፊደል ብውሑዱ 12 ክኸውን ኣለዎ።

3 ሰነዳትካ ኣብ ሓደ ጠርንፎም እሞ (ከም ሓደ ዓቢ 
ጥማር ሰነድ) ካብ ሓደ ጀሚርካ ብተርታ ንኩሎም ገጻት ቁጽሪ 
ጽሓፈሎም (ንኣብነት 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 ...ወዘተ)

4 ስምካን ኣድራሻኻን፣ ዕለት፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ቁጽሪ 
ፋይልኻ ከምኡውን ዝርዝር ናይ ሰነዳትካ መምስ ዝርከብዎ 
ቁጽሪ ገጻት ዘለዎ መሰነይታ ደብዳበ ኣዳሉ።

5 ክልተ ቅዳሕ ናይ ጥማር ሰነድካ ኣዳሉ(ሓደ ንናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD)፣ እቲ ሓደ ከአ ን ንናይ ገዛእ ርእስኻ መዝገብ)።

6 ሓደ ቅዳሕ ጥማር ሰነድካ ብናይ ሓደራ ፖስታ ወይ 
ኢ-ፖስት (e-post) ጌርካ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ኣቕርብ። www.irb-cisr.gc.ca (How to Submit Documents 
Electronically ኢልካ ድለ)

ብስሩዕ ቡስጣ ክትልእኮ እንተወሲንካ፣ ምእንቲ ኣብ እዋኑ 
ክበጽሕ 17 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ 
ክትልእኮ ኣለካ ። ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
- ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ንጥማር ሰነድካ 10 መዓልቲ 
ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ ክቕበሎ ኣለዎ። ጥማር 
ሰነድካ ካብ 20 ገጽ ንታሕቲ እንተኮይኑ ብፋክስ ክትልእኮ 
ትኽእል ኢኻ

IRB-RPD	
300 West Georgia Street, Suite 1600 Vancouver, BC V6B 6C9	
ተሌፎን : 1-866-787-7472 ፋክስ : 604-666-3043

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ ንጉሆ 8:00 ክሳብ 4:00 ድሕሪ 
ቀትሪ

7 ብናይ ሓደራ ቡስጣ እንተሰዲድካዮ፣ እቲ ቅብሊት ከም 
መርትዖ ዓቅብ። ብፋክስ እንተድኣ ሊኢኽካዮ፣ እቲ ፋክስ 
ከምዝተላእከ ዘረጋግጸልካ ወረቕት ዓቅብ።

8 ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 
ዝሳተፍ እንተ ኮይኑ ቅዳሕ ጥማር ሰነድካ ናብቲ ተሳታፊ 
ኣቕርብ [ናብ ብዓል መዚ ኣግልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) 
ወይ ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ 
(IRCC)።  ኣድራሻኦም ኣብቲ ሚኒስተር ዝሰደደልካ ደብዳበ 
ናይ ጣልቃ ምእታው ምልክታ ክትረኽቦ ኢኻ። ከምኡውን 
ቅዳሕ ናብ በዓል መዚ ኣግልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ 
ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ከም 
ዝሰደድካ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ብደብዳበ ሓብሮም።

9 ንሕቶ ዕቝባኻ ብዝምልከት ዝተዳለዉ ወረቓቕቲ፣ ኩሉ 
ቀንዲን (ኦሪጂናል) ቅዳሓትን ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 
ሒዝካዮ ምጻእ።

ሰነዳተይ ግድን ብወግዓዊ ተርጓማይ ድዩ ክትርጎም ዘለዎ? 

ወግዓውያን ተርጎምቲ ይምረጹ ፣ ግድን ግን ኣይኮነን። ንበዓል ሞያ 
ተርጕሚ ክትከፍል ዘይትኽእል እንተኾንካ ብሓደ እትኣምኖ ሰብ (ዘመድካ 
እንተዘይኮነ ይምረጽ) ከተተርጉሞ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሰብ እዚ እቲ 
ዝተርጎሞ ቅኑዕን ሓቂን ንምኻኑ መግለጺ(declaration) ክፍርም ኣለዎ።

 

ሓደ ኣገዳሲ ሰነድ ቅድሚ እቲ ናይ ግዜ ገደበይ ወይ ቅድሚ ናይ ቤት 
ፍርዲ ቘጸራይ ክረኽቦ እንተዘይክኣልኩ‘ኸ?

እዚ ሰነድ ስለምንታይ ንሕቶ ዕቝባኻ ኣገዳሲ ከምዝዀነን ኣብ እዋኑ 
ንክትረኽቦ ዝገበርካዮም ጻዕርታት ብምግላጽ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ደብዳበ ስደድ። 
እቲ ሰነድ ምስ ረኸብካዮ ከኣ ብቕልጡፍ ኣቕርብ።

ንሕቶ ዕቝባካ ዝድግፉ ሰነዳትን መርትዖን ንምርካብነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ተኸተል፡

??
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ጥዕናኻ እንዳሓለኻ ምድላው 

 ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ብጣዕሚ ይሻቐልን ክድቅስ ኣይክእልን ነይረ። 
ምጽባይ ንባዕሉ ጭንቀት’ዩ ኔሩ።

- ሳማን ዝተባሃለ ሓታቲ ዕቝባ ዝነበረ

“ “ 

ንመብዛሕትኦም ሰባት እቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ዘሎ እዋን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ 
እዩ። ካልኦት ሓተትቲ ዕቝባ ጥዕናኦም ንክሕልው ዝገብርዎም ተመልከት።
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“ንጉዳየይ ክሕግዙኒ ዝኽእሉ መርትዖ ኣብ ምእኽኻብ 
ብትግሃት ጽዒረ።  እዚ ኸኣ ሓደ ቁም ነገር ዘለዎ ነገር 
እሰርሕ ከምዘለኹ ይስማዓኒ ኔይሩ”

- ክላውድ

“ክዛነን ድሓን ክኸውን’የ ኢለ ክሓስበን ፈቲነ።”

- ኣሕመድ

“ብእግረይ ክጓዓዝ ከለኹ፣ ሕቶታት ምምላስ 
እለማመድ ኔይረ።”

- ሳራ

“ጽሙድ ብስራሕ ክኸውን 
ፈቲነ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ 
ይመሃርን ናብ ማእከል 
ማሕበረኮም ይኸይድን 
ኔረ”

 - ዳዊት

“ብ ’ሬዲ ቱር’ (READY Tour) ኣቢለ ኣብቲ ብመዓልቲ 
ቖጸራይ ዝርከበሉ ናይ ቤት ፍርዲ ክፍሊ ብኣካል ከይደን 

ምስቲ መስርሕ ተላልየን።” 

- ኣንቶነላ

“ናይ ወለንታዊ ስራሕ ረኺበ፣ እዚ ኸኣ ብስራሕ 
ትሑዝ ክኸውንን ጽቡቕ ንክስምዓኒን ሓጊዙኒ።”

- ተስፋዬ

“ኣብ መርበብ ሓበሬታታት 
(ወብ ሳይት) ብምርኣይ 
ብዛዕባ መርስሕ ናይቲ ቤት 
ፍርዲ ሓበሬታ ረኺበ”

 - ጃጋትራቫጋን

“ምሕምባስን ካልኦት 
ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን 
እገብር ኔረ።”

- ቪክቶርያ

“ብስካይፕ (Skype) ጌረ 
ንቤተሰበይ የዛርቦም ኔረ።”

- ሞሓመድ

“ሙዚቃ ይሰምዕን  
መጽሓፍቲ የንብብን 
ኔረ።”

 - መዲን

“ኣብ መዓልቲ ቖጸራይ 
ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ 
ቦታ ኾፍ ኢለ ኣሸገርቲ 
ዝኾኑ ሕቶታት ክምልስ 
ከለኹ ብኣእምሮይ 
ይስእል ኔረ።” 

  - ማርያ

“ብዝተኻእለኒ መጠን ነቲ ዘጋጠመኒ ክዝክር 
ፈቲነ።  ዝያዳ ብዝዘከርኩ መጠን፡ ብዝያዳ 
ዝርዝር ነጥብታት ዘከርኩ።”

 - በኖት

 

ጥዕናይ ክሕሉ ዝገብሮ፡

“ኣዘውቲረ ምጽላየይ 
ክሃድእ ሓጊዙኒ።”

- ቸን ጂን ዪ
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ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቘጸራኻ

Immigration and Refugee Board – Refugee Protection Division Canada Place – 

Conference Centre	

9th Floor, 912-9700 Jasper Avenue NW	

ኢድመንተን (Edmonton), ኣልበርታ (Alberta)

(ብሸነኽ ምብራቕ ናይቲ ህንጻ ኮይኑ፣ ብመስትያት ዝተሰርሓት ማእከለይቲ ሊፍት 
ውሰድ)

ብውሑዱ 15–30 ደቓይቕ ኣቐዲምካ ተረኸብ። እዚ ድማ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ክፍሊ 
ንኽትረኽቦ፣ ምስቲ ኣስተርጓሚ ንኽትላለን ከም ትረዳዳኡ ንከተረጋግጽን፣ ዓይኒ-
ምድሪ ንኽትጥቀምን፣ ንኽትዳሎን ግዜ ክህበካ እዩ። መሰኻኽር ወይ ካኣ ተዓዘብቲ 
እንተሃልዮምኻ 15 ደቓይቕ ኣቐዲሞም ክርከቡ ኣለዎም።

ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ኣበይ እዩ 
ክኸውን?

ኣብቲ ቦታ መኣስ ክበጽሕ ኣለኒ? 

ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቘጸራኻ  እቲ ቐንዲ ፍጻመ ኣብ መስርሕ ናይ ሕቶ ዕቝባኻ እዩ። 
ምድላው ኣብ ትገብረሉ እዋን ብዛዕባ ናይቲ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቘጸራኻ ብዙሕ ሕቶታት 
ይህልዉኻ ይኾኑ።

ኣባል-መሪሕነት (ብቪድዮ) 	
(ዘለዎ ግደ፡ ውሃቢ-ውሳነ)

ተዓዘብቲ	
መሓዛ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ ክትዕድም ትኽእል 
ኢኻ። ወኪል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ 
ኮምሽነር ስደተኛታት (UNHCR) እውን ኣብቲ መስርሕ 
ኺካፈል ይኽእል እዩ።

ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ 	
በዓል መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ 
ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) 
ሓደ ሓደ ግዜ ይሳተፉ እዮም፣ ዝመጹ እንተኾይኖም 
ኣቐዲሞም ክሕብሩኻ እዮም።	
(ዘለዎ ግድ፡ ኣንጻርካ ክከራከር) 

ኣተትስተርጓሚ 	
ህላዌኡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን (ዘለዎ ግደ፡ ገለልተኛ)

ጠበቓኻ	
(ዘለዎ ግደ፡ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ዝካትዓልካ። (ጠበቓ 
እንተዘይብልካ፣ ገጽ 9 ዝብል ርኣ)

ንስኻ

ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ መነመን 
ይህልዉ?
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እቲ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ኽንደይ 
ይወስድ ይኸውን?

መብዛሕትኡ ግዜ ንኣስታት 3 ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ይጸንሕ። ጉዳይካ ካልኦት ኣባላት 
ስድራ ቤትካ ዝሕውስ ወይ ፍሉይ ቈላሕታ ዘድልዮ እንተኾይኑ ሙሉእ መዓልቲ 
ክወስድ እውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ ይወስድ።

1.	  መእተዊ፡ እቲ ኣባል-መሪሕነት ንኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዘለው ምስ ኣፋለጠ ብዛዕባ 
እቲ መስርሕ ናይቲ ቤት ፍርዲ ከብርሃልካ እዩ። ሓቒ ንኽትዛረብ ኸተረጋግጽ 
ክምሕጸንካ እዩ። ኣብ ናይ ሃይማኖትካ ቅዱስ መጽሓፍ ክትምሕል እንተደሊኻ፣ናብቲ 
ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ሒዝካዮ ምጻእ።

2.	  ዝርዝር መርትዖ (exhibit)፡ እቲ ኣባል-መሪሕነት ነቶም ከም መርትዖ ዘቕረብካዮም 
ሰነዳት መርትዖ (exhibit) ቁጽሪ ክህቦም እዩ። ብወገንካ ቅዳሕ ናይ ኩሉ እቲ ኣብ 
ዝርዝር መርትዖ (exhibit) ዘሎ ሰነዳት ከም ዘለካ ርግጸኛ ኩን፣ ናይ ገሊኡ ሰነዳት 
ቅዳሕ እንተዘይብልካ ነቲ ኣባል-መሪሕነት ክህበካ ሕተቶ። እቲ ኣባል-መሪሕነት ነቶም 
ናብ ቤት ፍርዲ ዘምጻእካዮም ቀንዲ (ኦሪጂናል) ሰነዳት እውን ክርእዮም እዩ።

3.	 ትሕተተሉ፡ እቲ ኣባል-መሪሕነት፣ ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪን፣ (እንተድኣ ሃልዩ) 
ጠበቓኻን (እንተ’ሊኻ) ብዛዕባ ታሪኽካ፣ ብዛዕባ ዘቕረብካዮም ሰነዳት ከምኡውን 
ብዛዕባ ንጉዳይካ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጋዊ ጕዳያት ክሓቱኻ እዮም። ከምቲ ልሙድ 
ንዝተሓተትካዮ ሕቶታት ካብ መሰረት ሕቶ ዕቝባካ (BOC) ይኹን ካብ ካልእ ሰነዳት 
ከይረኣኻ ክትምልስ እዩ ዝድለ። ክትርኢ እንተድኣ  ደሊኻ፣ ካብቲ ኣባል-መሪሕነት 
ፍቓድ ሕተት።

4.	 መሰኻኽር፡ ቀጺሎም ዝዛረቡ መሰኻኽር እዮም፣እንተድኣ ኣለውኻ ማለት እዩ። 
መሰኻኽር መርትዖ ክህቡ ክሳብ ዝጽውዑ ካብቲ ክፍሊ ወጻኢ ኣብ ደገ ክጸንሑ 
ኣለዎም። (ገጽ 34 ርኣ)

5.	 ርእይቶታት፡ ኣብ መወዳእታ፣ እቲ ኣባል-መሪሕነት ንዓኻ ወይ ንጠበቓኻ 
ስለምንታይ በቲ ትርጉም ሕጋዊ መርትዖ ናይ “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ ናይ “ዕቝባ 
ዘድልዮ ሰብ” ረቛሒታት ዘማላእካ ምኻንካ ንምብራህ ብቓላትካ ክትገልጽ ክሓተካ 
እዩ።

6.	ውሳኔ፡ ድሕሪ’ዚ እቲ ኣባል-መሪሕነት ውሳኔ ሽዑ ብቓሉ ወይ ከኣ ንምውሳን ተወሳኺ 
ግዜ ክወስድን ውሳኔ ብጽሑፍ ክሰደልካን ይኽእል እዩ። በዚ ኾነ በቲ እቲ ውሳኔ “ናይ 
ውሳኔ ምልክታ” ብቡስጣ ክስደደልካ እዩ።

	 መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ መስርሕ፣ ናብ ዓይኒ-ምድሪ ትከደሉን ዝኾነ ነገር 
ትሰትየሉ ሓጺር ግዜ ዕረፍቲን ክህሉ እዩ።

ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ [ወከልቲ በዓል -መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ 
ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC)] ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 
ክሳተፍ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ ኣብ ቖጸራካ ዝሳተፍ  እንተ ኮይኑ፣ 
ብዝሰዱልካ ደብዳበ ክሳተፉ ምኻኖም  ኣቐዲሞም ከፍልጡካ እዮም። ኣብቲ ደብዳበ 
እቲ ሚኒስተር ብኣካል ድዩ ክህሉ ዋላስ ሰነዳት ጥራይ እዩ ክሰድድ ክሕበረካ እዮ። እቲ 
ዘቕርቦ ሰነዳት ብጥንቃቐ ኣንብቦ - እቲ ሚኒስተር  ሰነዳትካ ሓቐኛ ናትካ ታሪኽ ኣይኮነን 
ኢሉ ክምጕተካ ይኽእል እዩ። 

ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ  እንታይ 
ከጋጥምኒ እዩ?

ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ [በዓል መዚ 
ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ 
ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን 
ካናዳ (IRCC)] ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ 
ቘጸራይ ክሳተፍ እንተኮይኑ እንታይ 
ማለት እዩ?
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መሰኻኽር ከምጽእ ይፍቀደለይ ድዩ?

እቲ ኣተርጓማይ ዝበሎ እንተዘይተረዳኣኒ 
ወይ ከኣ እቲ ኣተርጓማይ ዝተጋገየ 
እንተመሲሉኒ’ኸ?

ውዕሎ ናይ ቤት ፍርደይ ሚስጢራዊ 
ድዩ?

እቲ ናይ ሚኒስተር ወኪል ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ዝሳተፍ (ጣልቃ ዝኣቱ) 
እንተኮይኑ፣  ንሱ ወይ ንሳ ናይ ስደተኛ ዕቕባ ክወሃበካ የብሉን ኢሎም ክሟገቱ 
እዮም።  እቲ ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ ንሕቶ ዕቝባኻ ብዝተፋላለየ ምኽንያት ክቓወሞ  
ይኽእል እዩ፡ (ኣብነት) ሓቒ ትዛረብ ከምዘየለኻ ይሓስብ፣ ብዛዕባ መንነትካ  ሕቶታት   
ይህልዎ፣ገበን ፈጸምካ ከይትኸውን ወይ ኣባል ውድብ ግብረ ሽበራ ከይትኸውን 
ይጠራጠሩ፣ ወይ ከኣ ብኻልእ ምኽንያት። ኣቐዲሞም እንተዘይሓበሩካ፣   ስለምንታይ 
እቲ ናይ ሚኒስተር ወኪል ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ይሳተፉ ከምዘሎ ነቲ ኣባል-
መሪሕነት ክትሓትት ኣለካ። 

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻን(BOC)፣ ኩሉ ቀንዲ (ኦሪጂናል) መንነት ሰነዳትካን 
ካልኦት ናብ በዓል መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA)፣ ናብ ኢሚግረሽን፣ 
ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ወይ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ዘቕረብካዮም መርትዖ። ከምኡ’ውን ንካናዳ 
ካብ ትኣቱ ኣትሒዙ ዝኾነ መንግስቲ ዝሰደደልካ ሰነዳት ሒዝካዮ ምጻእ። ናብቲ ክፍሊ 
ናይ ቤት ፍርዲ ማይ ፣ ፈኲስ ጠዓሞት ከአ ንግዜ ዕረፍቲ ተማላእ። 

ኩሉ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። እዚ ማለት ካኣ ኩሉም 
እቶም ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ውዕሎኻ ዝሳተፉ፣ እንኮላይ እቲ ኣተርጓሚ፣ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ሕቶ ዕቝባኻ ንማንም ከካፍሉ ኣይክእሉን እዩ።

ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መንጎ እቲ ኣተርጓማይ ዝተጋገየ እንተመሲሉካ ወይ ከኣ ዝበሎ 
ዘይተረዳኣካ እንተኾይኑ ነቲ ኣባል-መሪሕነት ሽዑ ንሽዑ ንገሮ። ተዓዘብቲ ግን እቲ 
ኣተርጓማይ ዝተጋገየ እንተመሲልዎም፣ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ወይ ከኣ ኣብ መወዳእታ ነቲ 
ጠበቓኻ ክነግሩዎ ኣለዎም። እቲ ኣተርጓማይ ቃልካ ብጌጋ እንተ ተርጒምዎ፡ ክሳብ 
በቲ ትርጉም እትዓግብ ደጋጊምካ እቲ ናይ መጀመርያ ቓልካ ደጊምካ ተዛረብ ወይ 
ከአ ብዝተፈልየ ቓላት ደጊምካ ሓሳብካ አቕርቦ። ኰይኑ ግን በቲ ትርጉም ገና እንተ 
ዘይዓገብካ ነቲ ኣባል-መሪሕነት ሓብሮ። 

እወ! መሰኻኽርካ ብኣካል፣ ብተሌፎን ወይ ብቪድዮ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። 
መሰኻኽር ብተለፎን ከተቕርብ ምዃንካ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ብውሑዱ 10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት 
ፍርዲ ቘጸራኻ መዓልቲ  ብጽሑፍ ክትሕብሮም ኣሎካ።  ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) (ከምኡውን ንናይ ሚኒስተር 
ኣማኻሪ፣ ዝሳተፉ እንተኾይኖም) ናይቶም መሰኻኽር ዝርከቡሉ ኣድራሻን ሓበሬታን፣ 
ብኸመይ ከምዝፈልጡኻ (ቤተሰብ፣ መሓዙት፣ ውድብ ማሕበረኮም ወዘተ)፣ ናታቶም 
መርትዖ ምስ ጉዳይካ ብከመይ ከምዝተሓሓዝ፣ ምስክርነቶም ብተሌፎን ድዮ ወይ 
ብኣካል፣ ንምስክርነቶም ክንደይ ግዜ ይወስድ ኢልካ ትሓስብን ግለጸሎም። እንተድኣ 
“ሞያዊ ምስክርነት” ከተቕርብ ኮይንካ ብዛዕባ እቲ እተቕርቦ ሰብ ሞያዊ ብቕዓት ሓበሬታ 
ከተቕርብ ኣሎካ። እቶም ብኣካል ዝሳተፉ  መሰኻኽር ምስክርነቶም  ክህቡ ናብቲ 
ክፍሊ ክሳብ ዝጽውዑ ኣብ ደገ ክጸንሑ እዮም። መሰኻኽርካ ብተሌፎን ዝመስክሩ 
እንተኮይኖም ኣቐዲሙ ሕሳብ ዝተኸፈሎ ናይ ርሑቅ ዓዲ መደወሊ ካርድ ገዚእካ 
ክትማላእ ኣለካ።

ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ እንታይ 
ክማላእ ኣለኒ?
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ውዕሎ ናይ ቤት ፍርደይ ክቕዳሕ ድዩ?

ጓሂ እንተተሰሚዑኒ ወይ ከኣ ክበክይ 
እንተጀሚረኸ?

እንታይ ክኽደን ኣሎኒ?

እወ። ተዓዛባይ ማለት መሓዛኻ፡ ኣባል ቤተሰብካ ወይ ከኣ ኣባል ማሕበረኮምካ ኰይኑ 
ንሞራላዊ ደገፍ ምሳኻ ኣብቲ ክፍሊ ክህሉ ትደልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። መሰኻኽርካ 
ግን ተዓዘብቲ’ውን ክዀኑ ኣይክእሉን ኢዮም።  ጉዳይካ ቅድሚ ምጅማሩ እቶም 
ተዓዘብቲ  ቅጥዒ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) ክመልኡ ኣለዎም።  
ንስኻ’ውን ኣብቲ ክፍሊ ምሳኻ ክኾኑ ተፍቅደሎም ከምዘለኻ ኣብቲ ቅጥዒ ክትፍርም 
ኣለካ።

እዚ ማለት ዋላኳ ኣብ ሃገርካ ሽግር ከምዘለካ ፍሉጥ እንተኾነ፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ዕቝባ ናይ ስደተኛ ንክትረክብ 
ግን ኣይኣመነልካን ማለት እዩ። ንኣብነት፣ ካብ ካናዳ ወጻኢ ብዝገበርካዮ ከቢድ ገበን 
ወይ ከኣ ከምቲ ዜጋ ዝረኽቦ ተመሳሳሊ መሰላት እንዳረኸብካ ብውሑስ ትነብረሉ ካልእ 
ሃገር ምስ ዝህሉ ክትግለል ትኽእል ኢኻ። ምግላል ብጣዕሚ ኣርዚንካ ዚርአ ጕዳይ እዩ። 
እዚ ናይ ምግላል ጉዳይ ዝምልከተካ እንተኮይኑ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ውዕሎ ናብ ቤት 
ፍርድኻ ቅድሚ ምጅማሩ ክሕበረካ እዩ። ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ናይ ምግላል ጉዳይ ይምልከተካ እዩ እንተድኣ ኢሉ፣ 
ካልእ ሓድሽ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ (adjournment) ክወሃበካ ክትሓትት ኣለካ። እዚ 
መርትዖ ክትእኽብን ነዚ ብዝምልከት ሕጋዊ ምጉት ከተዳሉን ተወሳኺ ግዜ ክህበካ እዩ። 
ዝሕግዘካ ጠበቓ ርኸብ። 

12 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም አብቲ ሕቶ ዕቝባኻ እቱዋት ዝኾኑ ቆልዑ 
ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ክመጹ ከድልዮም ኢዩ። ምስቲ ባዓ-መዚ ምስተላለዩ  
መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ክፍሊ ክወጽኡ ክሕተቱ ኢዮም። ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብቲ ቘጸራ ክመጹ 
ኣይመርጽን ኢዩ። ምናልባት እቲ በዓል -መዚ ነቶም ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ቆልዑ ከተምጽኦም ዝደሊ እንተኰይኑ ግን ብደብዳበ ክሕብረካ ኢዩ። ንኣሽቱ ደቅኻ 
ናብ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) ከተምጽእ እንተኾንካ  ጉዳይካ ክሳብ 
ዝውዳእ ዝኣልዮም ሰብ ተማላእ።

ኣብ መዓልቲ ቘጸራኻ ንዓኻ ዝምችኣካን፣ ዝፎኽሰካን ግቡእ ኣከዳድና ተኸደን። 
ኣከዳድናኻ  ጽሩይን ጽፉፍን ኮይኑ ካብ እንታይነትካ ዘይረሓቐን ንኣገዳስነት ናይታ 
መዓልቲ ኣፍልጦ ዝህብን ክኸውን ኣለዎ። 

በቲ አብቲ ክፍሊ ዘሎ ማይክሮፎናት እቲ ድምጺ ይቕረጽ እዮ። ኣሉታዊ ዉሳነ 
እንተተዋሂቡካ፣ ቅዳሕ ናይቲ ዝተቐረጸ ክስደደልካ ኢዩ። ይግባይ ክትብል እንተወሲንካ  
ኣብቲ ውዕሎ ናይ ቤት ፍርድ እንታይ ከምዝተባህለ ንምርኣይ ክትጥቐመሉ ትኽእል ኢኻ።

ኣይትሸገር፣ ብዙሓት ሰባት ኣብ ውዕሎ ናይ ቤት ፍርዶም ይበኽዩ እዮም። ኣብ መንጎ 
ጓሂ/ ጭንቐት ክስመዓካ እንተጀሚሩ ንክፎኽሰካ ከተዕርፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡

•	 3 ወይ 4 ግዜ ኣዕሚቝካ ኣስተንፍስ	
•	ማይ ስተ (ማይ እንተዘየሎ ሕተት)	
•	ንሓጺር ዕረፍቲ ሕተት

ዘክር፣ እዚኣ መዓልቲኻ እያ! ስለዚ ብዝተኻእለካ መጠን ንክምችኣካን ንክፎኽሰካን 
ኽትገብሮ ዘድልየካ ነገር ግበር።

ደቀይ ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ 
ከምጽኦም የድልየኒ ድዩ?

“ተገሊልካ” ኢኻ እንተድኣ ኢሎሙኒ፣ 
እንታይ ማለት እዩ? 

ተዓዘብቲ ክማላእ ይኽእልዶ?
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ዝርዝር መዘኻኸሪ ንምድላው ቤት ፍርዲ፡

ንምድላው ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቖጸራኻ ክሕግዘካ ነዚ ዝስዕብ ዝርዝር ናይ መዘኻኸሪ 
ተጠቀም። ጠበቓ እንተ’ለካ፣ነዚ ዝርዝር መዘኻኸሪ ምስኡ ዄንካ ድገሞ።

ምስ ጠበቓይ ተራኺበ (ጠበቓ እንተ’ልዩኒ) ከምኡውን ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ብግቡእ ተዳልየ ኣለኹ።

ኣብ ’ሬዲ ቱር’ (READY Tour) ተኻፊለ (ገጽ 9 ርኣ)፣ እቲ መስርሕን ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ክፍሊ መነ መን ከም ዝህልውን፣ 
አበይ ኮፍ ከምዝብሉን ተረዲኡኒን ኣሎ።

ኩሉ ናይ መንነት ሰነዳትን ንጉዳየይ ዝምልከት መርትዖን (ንኣብነት: ሰነዳት፣ ቪድዮታት፣ ዓንቀጻት ወዘተ) ናብ እንግሊዘኛ 
ወይ ፈረንሳይኛ ኣተርጒመ ብውሑዱ 10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ መዓልቲ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ኣቕሪበ ኣለኹ።

ሓደስቲ ዘጋጠሙ ፍጻሜታት ወይ ሓድሽ መርትዖ እንተተረኺቡ ኔይሩ፤ ዋላኳ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ትሕቲ 10 መዓልቲ 
ተሪፍዎ እንተነበረ፤ ነቶም ሓደስቲ ሰነዳት ናብ እንግሊዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ኣተርጒመ፡ ምኽንያት መደንጐይ ናይቲ 
መርትዖን ንጉዳየይ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከምዝዀነን ዝገልጽ ደብዳበ ኣሰንየ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ - ጨንፈር ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ብምስዳድ ንክቕበሉኒ ኣመልኪተ’የ።



37ናይ ቤት ፍርዲ መዓልቲ ቘጸራኻ

ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ መዓልት ወይ ሰዓት ብምኽንያት ህጹጽ 
ኩነታት ክልውጦ እንተኣድለየኒ’ኸ?

ንስኻ ወይ ጠበቓኻ ናይ ግድነት፡

• ብውሕዱ 3 ናይ ስራሕ መዓልታት ቅድሚ’ቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ 
ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ብደብዳበ ሓብሮም፡

• ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት ካብቲ ፈለማ ዝነበረ ቘጸራኻ፡ 
ካልእ ንቘጸራ ይጥዕም ትብሎ 3 ዝተፈላለየ መዓልቲን ሰዓትን ንናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB- RPD) 
ሃብ።

• ምኽንያትካ ናይ ሕክምና ጉዳይ እንተኮይኑ ካብ ዶክተርካ ናይ ሕክምና 
ወረቐት ምስክር(ሰርቲፊኬት) ኣቕርብ። ናይ ሕክምና ወረቐት ምስክር 
እንተዘይረኺብካ ስለምንታይ ክትረክብ ከምዘይከኣልካ ብደብዳበ 
ሓብር።

ካብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) መልሲ እንተዘይረኺብካ ኣብቲ ናይ መጅመርታ ዝተዋህበትካ 
ናይ ቘጸራ መዓልቲ ናይ ግድን አብቲ ቤት ፍርዲ ተረኸብ። ኣብ ቘጸራኻ 
እንተዘይተረኺብካ ግን ኣብቲ ናይ “መጸዋዕታ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ” 
ተጠቒሱ ካብ ዘሎ ዕለት “ፍሉይ መጋባእያ” ክትርከብ ኣለካ። ኣብቲ “ፍሉይ 
መጋባእያ” ጉዳይካ ከምዝተገድፈ ክኣወጀሉ ይኽእል እዩ። ከምኡውን 
ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪ [በዓል-መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ 
ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC)] ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ 
ቘጸራኻ ዝሳተፍ እንተኾይኖም፡ ቅዳሕ ደብዳበ ናይቲ ትጠልቦ ዘላኻ 
ክትሰደሎም ኣለካ። ኣብቲ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
- ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ትሰዶ ደብዳበ ከኣ ብኸመይን መዓስን 
ቅዳሕ ናብ በዓል -መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ ኢሚግረሽን፣ 
ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC)] ከምዝሰደድካ ክትሕብር ኣለካ።

እንት ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተወሳኺ ሰነዳት ጠሊቡ ኔይሩ፣እቲ 
ዝተሓተትክዎ ኣቕሪበዮ እየ። ነቶም ዝጠለቦም ሰነዳት ክረኽቦም እንተዘይክኢለ፣ ንክረኽቦም ዝገበርክዎ ጻዕርታት ዘርእዩ 
መርትዖ ከርእይ ይኽእል’የ።

ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባይ (BOC) ደጋጊመ ኣንቢበዮ ኣለኹ፣ ዝመላእኩዎ ኩሉ ቅኑዕን ዝተማልኣን ሙኻኑ ኣረጋጊጸ 
ኣለኹ።  ጌጋ ወይ ከኣ ጉድለት እንተ ረኺበ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-
RPD) ሓቢረዮም ኣለኹ፣ ከምኡውን ንጠበቓይ (ጠበቓ እንተልዩኒ)።

ናይ ሕጊ ትርጉም ናይ “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ን “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ን (ገጽ 20–21 ርኣ) ከምኡውን ነቶም ንሕቶ ዕቝባይ 
ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጋዊ ጕዳያትን (ገጽ 23–27 ርኣ) ደጋጊመ ኣንቢበዮም ኣለኹ።

ንሕቶ ዕቝባይ ዝምልከት ኩሎም ዝስራሕኩሎም ወረቓቕቲ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ምሳይ ሒዘዮ ክኸይድ ኣዳልየም 
ኣለኹ (ማለት ቀንዲ (ኦሪጂናል) ሰነዳ መንነተይ፣ ቀንዲ (ኦሪጂናል) ቅዳሕ ናይ ዘቕረብክዎም መርትዖታት፣ ቅዳሕ ቅጥዒ 
መሰረት ሕቶ ዕቝባይን (BOC)፣ ናይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ቅጥዕታትን ከምኡውን ኩሉ 
ዝተሰደደለይ መልእኽትታት ካብ በዓል  መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA)፣ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ 
(IRCC)፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ።

ብውሑዱ 10 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ መዓልቲ (ገጽ 34 ርኣ) ፣ ኣስማትን ዝርከብሉ ሓበሬታን ናይቶም 
ብኣካል ይኹን ብተሌፎን ዝምስክሩለይ መሰኻኽር ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት 
ስደተኛ (IRB-RPD) ሂበ። ንኹሎም መሰኻኽረይ ኣብቲ ውዕሎ ቤት ፍርዲ እንታይ ከምዝግበርን ናታቶም ምስክርነት 
ንሕቶ ዕቝባይ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከምዝዀነን ነጊረዮም ኣለኹ። እቲ ኣባል-መሪሕነትን፣ ናይ ሚኒስተር ኣማኻሪን 
(እንተድኣ ሃልዩ) ከምኡውን ጠበቓይ ነቲ መርትዖታቶም ተኣማንነቱ ንምርግጋጽን ምስ ናተይ ሓበሬታ ከምዘይጋጨውን 
ንምርኣይ ክሓትዎም ከምዝኽእሉ ንመሰኻኽረይ ገሊጸሎም ኣለኹ።  ሰዓትን፣መዓልትን ኣድራሻን ናይ ቘጸራይ መሰኻኽረይ 
ከምዘፈልጥዎ ድማ ኣረጋጊጸ ኣለኹ። ንብተሌፎን ንዝምስክሩ መሰኻኽረይ ዝኸውን ንእኹል ግዜ ዘደውል ካርድ ገዚአ 
ኣለኹ። 

ሞራላዊ ደገፍ ዝህበኒ ተዓዛባይ (ዓርኪ፣ ቤተሰብ፣ ወይ ሓጋዚ ሰብ) ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ክማላእ ከም ዝፍቀደለይ 
ፈሊጠ ኣለኹ።  ተዓዛባይ ክዕድም እንተወሲነ ሰዓትን፣መዓልትን ኣድራሻን ናይ ቘጸራይ ሓቢረዮ ኣለኹ። 

ንኣሽቱ ቖሉዑ እንተልዮምኒ፡ ዝኣልዮም ሰብ ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብ መጀመርታ እቲ መስርሕ ነቶም 12 ዓመት ወይ ልዕሊኡ 
ዝዕድሚኦም ውሉደይ ኣባል ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ክርእዮም 
ከምዘለዎ እፈልጥ እየ።

ንናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራይ ድልው እየ። ስለምንታይ ናብ ሃገረይ ክምለስ ከም ዘስግኣኒ ክገልጽ ይኽእል እየ፣ ምስ ጠበቓይ፣ 
ኣባል ቤተሰበይ ወይ መሓዛይ ሕቶታት ምምላስ ተለማሚደ ኣለኹ።

?
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ኣወንታዊ ውሳነ፡
ኣወንታዊ ውሳነ እንተ ረኺብካን እቲ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ይግባይ እንተዘይኢሉን፣ ንቐዋሚ መቐመጢ ኣብ ካናዳ 
(ፐርማነንት ረሲደንስ) ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ውሽጢ ካናዳ 
ይሃልው ኣብ ደገ ንመጻምድትካን ንዝግብኦም ደቅኻን ሓውሶም። www.canada.ca (application permanent resident protected person 
and convention refugees ኢልካ ድለ)

ገሊኦም ጉጅለ ሰባት ካብቶም “ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ ዜጋትት” (Designated Foreign Nationals, DFN) ምኻኖም ክንገሮም 
ይኽእል እዩ።  ካብቶም “ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ ዜጋትት”(DFN) እንተድኣ ዄንካ  ቅድሚ ንቐዋሚ መቕመጢ ኣብ ካናዳ 
ምምልካትካ 5 ዓመታት ክትጽበይ ኣሎካ። ካብቶም “ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ ዜጋትት” (DFN) እንተዄንካ ፣  እቲ በዓል  መዚ 
ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ወይ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ክሕብሩኻ 
እዮም (ገጽ 40 ርኣ)።

ንጠበቓ ከየማኸርካ ካብ ካናዳ  ወጻኢ ኣይትግሽ።  ካብ ካናዳ ወጻኢ ክትገይሽ እንተደሊኻ ናይ ስደተኛ ናይ ጕዕዞ ሰነድ (Refugee 
Travel Document) ከተውጽእ ኣለካ። እቲ መመልከቲ ኣብዚ  መርበብ ሓበሬታ ይርከብ www.canada.ca (travel documents for non-
Canadian adults and children ኢልካ ድለ) “Find a Form” ዝብል ድለ እሞ “Travel Document Applications” ኣብ ዝብል ጠውቕ።

ኣሉታዊ ውሳነ፡
ኣሉታዊ ዝኾነ ውሳነ እንተተዋሂቡካ፣ ብዛዕባ ዘለካ እተፈላለየ ኣማራጺታት ካብ ጠበቓ ምኽሪ ርኸብ፤

• ብወለንታካ ካብ ካናዳ ምውጽእ ክትመርጽ ትኽእል፣ ወይ

• ናይ ይግባይ መሰል እንተለካ፣ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ብዛዕባ እቲ 
ውሳነ፡ ይግባይ ኢልካ ከተመልክት ትኽእል፣ ወይ

• ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ይግባይ ክትብል መሰል ዘይብልካ 
እንተኰይኑ፣ ነቲ ዝተዋህበ ፍርዲ ንክምርመረልካ (Judicial Review) ናብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ናይ ቤት ፍርዲ ውዕሎኻ፡
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ይግባይ ናይቲ ኣሉታዊ ውሳነ ካብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ-ክፍሊ ሓለዋ ስደተኛታት (IRB-RPD) 
እንተዘይተዓዊትካሉ፡ ብዛዕባ ጉዳዮም ዝተነጽገ ሓተቲ ዕቝባ ዝህልዎም ኣማራጺታት ንጠበቓ ኣዘራርብ። ኣብዚ ርአ:  	
www.canada.ca (refugee claims in Canada – Options for refused applicants ኢልካ ድለ)

ኣድራሻ  ናይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንምርካብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ www.cas-satj.gc.ca/en/operations/locations.shtml ርአ።

ንሓበሬታ ብዛዕባ ጥርዓን ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ኣብዚ መርበብ ርኣ 
www.irb-cisr.gc.ca (Refugee Appeal Division ኢልካ ድለ) ።

እቲ ኣሉታዊ ውሳነ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ  
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ናብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD)እንተጠሪዕካ፡
•	እቲ መስርሕ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ግዜ ዝወስድን ስለዝኾነ 

ናይ ጠበቓ ሓገዝ ከድልየካ እዩ።

•	 “ናይ ውሳኔ ምልክታ” ምስ በጽሓካ ግድን ኣብ ውሽጢ 15 
መዓልታት ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
-ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ከተመልክት ኣሎካ። 
ድሕርዚ ምልክታኻ ”ክትፍጽሞ”(ከተማልኦ) ተወሳኺ 15 
መዓልታት ኣለካ።

•	ጥርዓንካ ካብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ውሳነ ክሳብ ዝወሃቦ ኣብ 
ካናዳ ክትጸንሕ ይፍቐደልካ።

•	ኣብ መብዛሕትኡ ጕዳያት፣ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ኣይክህሉን 
እዩ።  ውሳነ ናይቲ ይግባይ ኣብቲ ተቕርቦ መርትዖን ሕጋዊ 
መጎተን ዝተመርኰሰ ክኸውን እዩ።

•	ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ነቲ ጥርዓንካ እንተነጺግዎ 

ነቲ ዝተዋህበ ፍርዲ ንክምርመረልካ ናብ ፌደራላዊ ቤት 
ፍርዲ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ናይ መወዳእታ ውሳነ 
ናይቲ ምርመራ (Judicial Review) ክሳብ ዝወሃበካ ኣብ ካናዳ 
ክትጸንሕ ይፍቐደልካ።

ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን  
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ  
ስደተኛ (IRB-RAD) ይግባይ ክትብል 
ብቑዕ ስለዘይኮንካ ነቲ ኣሉታዊ ውሳነ 
ንክምርመረልካ ናብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ 
እንተኣመልኪትካ:
•	እቲ መስርሕ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ግዜ ዝወስድን ስለዝኾነ 

ናይ ጠበቓ ሓገዝ ከድልየካ እዩ።

•	 “ናይ ውሳኔ ምልክታ” ምስ በጽሓካ ግድን ኣብ ውሽጢ 15 
መዓልታት ናብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ከተመልክት ኣሎካ።

•	በዓል -መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA) ካብ ካናዳ 
ትወጻሉ መስርሕ ንምጅማር እንተጸዊዑካ፡ ቀልጢፍካ 
ንጠበቓኻ ሓብሮ።  ናይቲ ምርመራ ውሳነ ክሳብ ትረክብ 
ኣብ ካናዳ ን”ምጽናሕ” (ነቲ ምውጻእ-ደው ንምባል) ናብ 
ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ  ከተመልክት የድልየካ ይኸውን።

ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ 
ስደተኛ (IRB-RAD) ክጠርዕ ብቝዕ ድየ?

ነቲ ኣሉታዊ ውሳነ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ክትጠርዕ ትበቕዕ እንተኾንካ 
ንምምማይ ጠበቓ ከተዘራርብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጠበቓ  እንተዘይብልካ 
ካብቲ  ኣብ ገጽ 44 ናይዚ መምርሒ ዘሎ ናይ ሕጊ ነጻ ኣማኻሪ ቤት-
ጽሕፈት/ትካል፣  ጠበቓ ወይ ናይ ሕጊ ተመሃራይ ብምድላይ  ምኽሪ 
ክትረክብ ፈትን።

ገለ ሓተትቲ ዕቝባ ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - 
ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ከም “ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ 
ዜጋትት”(DFN) ከምኡውን ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
- ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ጉዳይኩም “ርኡይ  መሰረት የብሉን” 
(Manifestly Unfounded) ወይ “ክእመን ዚከኣል ሓቂ የብሉን”(No Credible 
Basis) ዝበሎም ኣመልከትቲ ይግባይ ክብሉ ብቝዓት አይኮኑን። 

ኣብ መንጎ ይግባይ ማለትን ናይ ፍርዲ ምርመራን (Judicial Review) 
ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ?

ውሃቢ-ውሳነ ኣብ ምልክታ ናይ ይግባይ፣ ኣባል ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ (IRB-RAD) ክኸውን ከሎ ኣብ 
ናትካ ሕቶ ዕቝባ ሓድሽ ውሳነ ክህብ ይኽእል እዩ። ውሃቢ-ውሳነ ኣብቲ 
ናይ ፍርዲ ምርመራ ግን፣ ናይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዳኛ ኮይኑ እቲ በዓል  
መዚ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) ውሳነ ክህብ ከሎ ንሕጊ ዝምልኽት ጊጋ ፈጺሙ ከይከውን 
ጥራይ እዩ ዝምርምር። ናይ ሕጊ ጌጋ እንተድኣ ረኺብሉ ጉዳይካ ናብ ናይ 
ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-
RPD) ብምስዳድ ከም ብሓድሽ በቲ ቤት ፍርዲ ክርኣ ይውስን።

ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ይግባይ ስደተኛ 
(IRB-RAD) ክትጠርዕ ብቝዕ እንተኾንካ ቅድሚ ናብ ፍርዲ ምርመራ 
ምምልካትካ ግድን ናይ ይግባይ ጉዳይካ ክትውድእ ኣለካ።

? ?
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ዝተገደፈ ሕቶ ዕቝባ፡ ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) እተረክበሉ ናይ ግዜ ገደብ እንተሓሊፉካ ወይ 
ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ እንተጠሊምካ፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ 
- ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ሕቶ ዕቝባኻ ከምዝተገደፈ ክኣወጀሉ ይኽእል 
እዩ። እዚ ማለት ሕቶ ዕቝባኻ ክትቕጽሎ ኣይትኽእልን፣ ኣብ መጻኢ ከኣ ካልእ 
ሕቶ ዕቝባ ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ሕቶ ዕቝባ ከምዝተገደፈ 
እንተተኣዊጅሉ እንደገና ፋይልካ ክኽፈተልካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ግን 
ክትረትዓሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።

ብፍሉይ ዝተለለዩ ናይ ወጻኢ ዜጋትት 
(DFN):

ምስ ጉጅለ ኮይኑ ናብ ካናዳ ዝኣተው ሰብ እሞ ብመንግስቲ ካናዳ “ብዘይስሩዕ መገዲ 
ዝኣተወ” ተባሂሉ ዝልለይ። ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣመልከትቲ ፍልይ ዝበለ መስርሕ 
ናይ ቤት ፍርዲን ናይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታውን ኣሎ።

ዝተመዘዘ ወኪል፡ ብናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ዝተመረጽ ሰብ ኮይኑ ንመሰልን ጥቕምን ናይ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኡ ወይ ከኣ ርእሱ 
ክኢሉ እቲ መስርሐ ሕቶ ዕቝባ ክርዳእ ዘይክኣለ ብጹሕ ሰብ ሓላፍነት ይወስድ። እዚ 
ሰብ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ወላዲ እዩ፣ ይኹን እምበር ዝኾነ ኣባል ናይ ቤተሰብ፣ 
መሓዛ ወይ ከኣ ሰራሕተኛ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝተገለለ ሰብ፡ ከም “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” ዘይቁጸር። 

ንኣብነት:

•	ካብ ካናዳ ወጻኢ ከቢድ ገበን ዝፈጸመ

•	ኣብ ካልእ ውሑስ ሃገር ናይ ቐዋሚ ነባርነት ወይ ናይ ዜግነት መሰል ዘለዎ

መስርሕ ምርመራ ፋይል፡ እዚ ነቲ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክውሰን ዝኽእል ሕቶ ዕቝባ የመልክት። 
ጉዳይካ በዚ መስርሕ እዚ ክርአ ዝሕሰብ እንተኮይኑ፣ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ከፍልጠኻ እዩ።

መስጐጕቲ፡ ብሓፈሻ መስጐጕቲ ማለት ብተደጋጋሚን ብቐጻሊን ዝበጽሕ ከቢድ ጉድኣት 
ኮይኑ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደጋ ዘእትው ወይ ዝግህስ እዩ። ናይ ሕጊ ትርጉሙ 
እተሓላለኸ ብምኻኑ ኣየናይ ትርጕም ምስ ሕቶ ዕቝባኻ ይተሓሓዝ ንምፍላጥ ንጠበቓ 
ክትሓትት ትምከር። ኣካላዊ ስቅያት፣ ማህረምቲ፣ናይ ሞት ምፍርራህ፣ ኣገዲድካ 
ምምካን፣ ኣገዲድካ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንሻብ፣ ኣገዲድካ ምምርዓው፣ ማእሰርቲ 
ንጐነጽ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ንጥፈታት፣ ከምኡውን ምዕማጽ (ምግሳስ) ገለ ናይ 
መስጐጕቲ ኣብነታት እዮም።
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ሓጺር ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ፡ ብዛዕባ ሕቶ ዕቝባኻ ውሳነ ንምግባር፣ ብጀካ ንተኣማንነትካ ዝምልከት፣ ክምርመሩ 
ዘለዎም ሓደ-ክልተ ጉዳያት ጥራይ እዮም ኢሉ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ (IRB) እንተኣሚኑ፤ ብናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ናይ 2 ሰዓት ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክምድበልካ ይኽእል 
ኢዩ።

ፍሉይ መጋባእያ፡ እዚ ናይ ስደተኛ ሕቶ ዕቝባኻ ከምዝተገደፈ ክእወጀሉ እንተወሲኑ ዝግበር ናይ ቤት 
ፍርዲ ቘጸራ እዩ። ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) እተረከበሉ ናይ ግዜ ገደብ 
እንተሕሊፍካ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ እንተጠሊምካ፣ ግድን ኣብዚ“ፍሉይ 
መጋባእያ” ክትርከብ ኣሎካ። ዕለታት ናይ “ፍሉይ መጋባእያ” ኣብቲ መጀመርታ 
ዝተቐበልካዮ “መጸዋዕታ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ” ተዘርዚሩ ኣሎ።

ተኣፋፊ ሰብ፡ ተኣፋፊ ማለት ብኣዝዩ ፍሉይ ምኽንያት እቲ ስሩዕ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራ ስለ 
ዘጸግሞ፣ ፍሉይ ለውጥታት ዘደልዮ ሰብ ማለት እዩ። ተኣፈፍቲ ዘግበሮም፣ ሕማም፣ 
እርጋን፣ ወይ እቲ ዘጋጠሞም ፍጻመታት ኣዝዩ ዜሰምብድ ብምኻኑ ክገልጽዎ 
ዘሸገሮም ክኸውን ይኽእል። እንታይ ዓይነት ለውጥታት ክሕተት ይኸአል? ንኣብነት 
እንተድኣ ተደናጊርካን ተሓዋዊሱካን ብተደጋጋሚ ዕረፍቲ ክትሓትት ትኽእል። ጾታዊ

ዓመጽ ዘጋጠማ ወይ ጸገማትኪ ንወዲ ተባዕታይ ንምግላጽ ዘሸግረኪ ጓለንስተይቲ 
እንተዄንኺ ጓል ኣንስተይቲ ኣባል-መሪሕነት ከምኡውን ጓለንስተይቲ ኣስተርጓሚት 
ክትሓቲ ትኽእሊ። ዘሕለፍካዮ ዜሰቅቕ ፍጻመታት ዘጨንቐካ እንተድኣ ኾይኑ ብዛዕባ 
በሰላ ናይቲ ዘጋጠመካ ማህሰይቲ ብፍሉይ ዝደናገጽ ኣባል-መሪሕነት ክትሓትት 
ትኽእል።

ተኣፋፊ ሰብ እንተድኣ ዄንካ፣ ባዕልኻ ወይ ጠበቓኻ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ብቕልጡፍ ክትሕብር 
ኣለካ። ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB- 

RPD) ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ እንታይ ዓይነት ናይ መስርሕ ለውጥታት 
ምስ ዝገብር ንዓኻ ፍኹስ ኢሉካ ጉዳይካ ከተቕርብ ከምትኽእል ሓብሮም። ኣብ 
ገለ ኩነታት፣ ሕቶኻ ብደብዳበ ናይ ዶክተር ከተሰንዮ ሓጋዚ እዩ። ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) ተኣፋፊ 
ምኻንካ እንተወሲኑ፣ ፍኹስ ኢሉካ ቃል ምስክርነትካ ንክትህብ ፍልይ ዝበለ 
ምድላዋት ክገብር ኢዩ። (እዚ ግን ናይ “ኮንቨንሽን ስደተኛ” ወይ “ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ” 
ኢኻ ማለት ኣይኰነን)።
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ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቝባ ዝሳተፉ ሰለስተ መንግስታዊ ትካላት፤ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን 
ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD)ን፣ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን 
ዜግነትን ካናዳ (IRCC)ን፣ ብዓል-መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (CBSA)ን እዮም። ኣድራሻ 
ወይ ቁጽሪ ተሌፎን እንተቐይርካ ንነፍሲ ወከፍ ትካል እቲ ሓድሽ ሓበሬታኻ ብጽሑፍ 
ከተፍልጦም ኣሎካ። 

ናብ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ (IRB-RPD) 
ክትጽሕፍ ከለኻ፤ ምሉእ ስምካን ቁጽሪ ፋይል ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ (IRB) ወይ ፍሉይ መለለዪ ቝጽሪኻ (UCI) ኣጠቓሊልካ ጽሓፍ።

ናብ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ወይ በዓል-መዚ ኣገልግሎት ዶብ 
ካናዳ (CBSA) ክትጽሕፍ ከለኻ ከኣ ስምካን ፍሉይ መለለዪ ቝጽሪኻን (UCI) ጽሓፍ። 
መለለዪ ቝጽሪኻ (Client ID) ወይ ፍሉይ መለለዪ ቝጽሪኻ (UCI) ኣብቲ ናይ ድሕነት 
ሓታቲ ዕቝባ ቅጥዕኻ (RPCD) ክርከብ ይከኣል።
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ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ 
ድሕነት ስደተኛ	

Immigration and Refugee Board of Canada – Refugee 
Protection Division (IRB-RPD)

ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኻ ዘለዎ ግደ/ ዕማም፣  

• ቅጥዒ መሰረት ሕቶ ዕቝባኻ (BOC) ይምርምር
• ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ የካይድ/ይመርሕ
• ሕቶ ዕቝባኻ ናይ ምቕባል ወይ ናይ ምንጻግ ውሳነ ይህብ
• ብመገዲ ’ሬዲ ቱር’ (READY Tour) ኣቢሉ መላለይ ነቲ ናይ 

ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ  የዳሉ

ሓበሬታ ንምርካቦም፤ 
Immigration and Refugee Board of Canada	
Refugee Protection Division	
300 West Georgia Street, Suite 1600	
Vancouver, BC  V6B 6C9

ሰዓታት ቤት ጽሕፈት፡ ካብ ንጉሆ 8:00 ክሳብ 4:00 ድሕሪ ቐትሪ 

ተሌፎን፡ 604-666-5946 ወይ ከኣ 1-866-787-7472 

ፋክስ፡ 604-666-3043

መርበብ ሓበሬታ፡ www.irb-cisr.gc.ca

ኣድራሻ ከም ዝቐየርካ ንናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ (IRB) 
ንምሕባር፣ ኣድራሻ መቐየሪ ቅጥዒ ኣብዚ መርበብ www.irb-cisr.gc.ca 
ክርከብ ይክኣል። (“Notification of Client Contact Information” ኢልካ 
ድለ)።  ብኣካል፡ ብቡስጣ  ወይ ብፋክስ  ከተቕርብ  ይከኣል  ኢዩ።

 ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ካናዳ  
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)

ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኻ ዘለዎ ግደ/ ዕማም፣

• ሕቶ ዕቝባኻ ኣብ ውሽጢ ካናዳ እንተኣቕሪብካ መስርሕ 
ጉዳይካ የጀምርን ዕቝባ ንክትሓትት ብቕዓት እንተሃልዩካ 
ይውስንን

• ብቚዕ እንተኾንካ፣ ምልክታ ሕቶ ዕቝባኻ ናብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) የሕልፍ

• ንሕቶ ዕቝባኻ ብምቅዋም እተጻሕፈ ሰነዳት ወይ ናይ 
ሚኒስተር ኣማኻሪ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ብምልኣኽ 
ኣንጻርካ ክምጕት ይኽእል 

ተወሳኺ ሓላፍነታት፡ 

• ናይ ስራሕ ፍቓድን ግዜያዊ ፌደራል መድሕን ሕክምና 
የዳሉን

ሓበሬታ ንምርካቦም፤
Immigration, Refugees and Citizenship Canada	
9700 Jasper Avenue, Suite 160 Canada Place	
Edmonton, AB T5J 4C3

ሰዓታት ቤት ጽሕፈት፡ ካብ ንጉሆ 8:00 ክሳብ 4:00 ድሕሪ ቐትሪ ሶኑይ ስጋብ 
ዓርቢ

ማእከል-ጻውዒት ተሌፎን ፡ 1-888-242-2100

መርበብ ሓበሬታ፡ www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship

ብመስመር ኢንተርነት ኣድራሻ ከም ዝቐየርካ ንኢሚግረሽን፡ ስደተኛታትን 
ዜግነትን ካናዳን (IRCC) ንምሕባር ፡ www.canada.ca (IRCC web form ዝብል 
ድለ)

   በዓል-መዚ ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ 	
Canada Border Services Agency (CBSA)

ኣብ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኻ ዘለዎ ግደ/ ዕማም፣

• ሕቶ ዕቝባኻ አብቲ ወግዓዊ ናብ ካናዳ መእተዊ ቦታ (ዶብ 
ወይ ኤርፖርት) እንተኣቕሪብካ መስርሕ ጉዳይካ የጀምርን 
ዕቝባ ንክትሓትት ብቕዓት እንተ’ለካ ይውስንን

• ብቚዕ እንተኾንካ፣ ምልክታ ሕቶ ዕቝባኻ ናብ ናይ ካናዳ 
ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 
(IRB-RPD) የሕልፍ

• ንሕቶ ዕቝባኻ ብምቅዋም እተጻሕፈ ሰነዳት ወይ ናይ 
ሚኒስተር ኣማኻሪ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቘጸራኻ ብምልኣኽ 
ኣንጻርካ ክምጕት ይኽእል

 ተወሳኺ ሓላፍነታት፡ 

• ናይ ካናዳ ዶብ ይቖጻጸርን፣ መን ክኣቱ ከም ዝኽእልን መን 
ክእለይ ከም ዘለዎን ይውስን

• ሕቶ ዕቝባኻ ኣሉታዊ ዝኾነ ውሳነ እንተተዋሂብዎ፣ ካብ 
ካናዳ ትወጸሉ መስርሕ የዳሉ

• ሰነዳት መንነትኻ ሓቐኛ ምኻኖም ከረጋግጽ እንተዘይኪኡሉ፣ 
ንሕብረተሰብ ካናዳ ኣስጋኢ ኢኻ ኢሉ እንተኣሚኑ ወይ ገለ 
ሕግታት ካብ ናይ ኢሚግሬሽን ካናዳ ኣይክትእዘዝን ኢኻ 
ኢሉ እንተኣሚኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትወካ መሰል ኣለዎ። 
(ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንተኣቲኻ ናይ ጠበቓ ምሕታት መሰልካ 
ሕልው ኮይኑ ብዛዕባኻ ኣፈታትሓኻ ንምዝታይ እውን ናይ 
ቤት ፍርዲ ቘጸራ ክህሉ እዩ) 

ሓበሬታ ንምርካቦም፤

Canada Border Services Agency	
10345-104 Street NW	
Edmonton, AB  T5J 1B9

ሰዓታት ቤት ጽሕፈት፡ ካብ ንጉሆ 8:15 ክሳብ 3:00 ናይ ድሕሪ ቐትሪ 
ንህዝቢ ኽፉት: ካብ ንጉሆ 9:00 ክሳብ 12:00 ፋዱስ

ተሌፎን፡ 1-800-461-9999

መርበብ ሓበሬታ፡ www.cbsa-asfc.gc.ca
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ኣልበርታ ሓገዝ ናይ ሕጊ (Legal Aid Alberta) 	
ኤድመንተን ህንጻ ቤት ፍርዲ   	
(ብኣካል ንዝቐርብ ምልኽታ) 	
1A Sir Winston Churchill Square (2nd & 4th Floors) 1-866-845-3425 
(ብተሌፎን ንዝቐርብ ምልኽታ)	
www.legalaid.ab.ca	
ንብቑዓት ሓተትቲ ዕቝባ ሕጋዊ ሓበሬታ፡ ምኽርን ውክልናን ይህብ።

ኦታዋ ዩኒቨርሲቲ ሓገዝ  ናይ ስደተኛ ፕሮግራም  	
(University of Ottawa Refugee Assistance Program) 	
ccrweb.ca/en/uorap 	
ንሓተትቲ ዕቝባ ዝድግፍ መርትዖ ኣብ ምእኻብ ሓገዝ ይህብ።

ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን ቦርድ - ክፍሊ ድሕነት ስደተኛ 	
Immigration and Refugee Board of Canada – Refugee Protection Division	
irb-cisr.gc.ca/en/refugee-claims/Pages/index.aspx

ማሕበረ-ኮም ኤድመንተን ናይ ሕጊ ማእከል  	
(Edmonton Community Legal Centre) 	
Telus House, South Tower, 2nd Floor  	
10020 100 Street  	
780-702-1725 	
www.eclc.ca	
ነጻ ናይ ሕጊ ሓበሬታን ምኽርን ንብቑዓት ሓተትቲ ዕቝባ ይህብ።

ሬዲ ቱርስ (READY Tours)  	
587-938-6869 	
bhamrah@emcn.ab.ca	
www.refugeeclaim.ca/ready-tours 	
ኣስተምህሮ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ቖጸራኻ ከምኡውን ናብቲ 
ብመዓልቲ ቖጸራኻ ትርከበሉ ክፍሊ ናይ ካናዳ ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን 
ቦርድ ብኣካል ኬድካ ናይ ምርኣይ ምድላዋት

ኤድመንቶን ማሕበር ናይ መጻእተኛ ኣገልግሎት 	
(Edmonton Immigrant Services Association) 	
10720 113 Street, Suite 201 	
780-474-8445	
www.eisa-edmonton.org	
መሰረታዊ ናይ ምጥያስ ኣገልግሎት፣ ናይ ቃልን ጽሑፍን ትርጉም፣ 
ንሓተትቲ ዕቝባ መላለይ (Orientation) ምስቲ መስርሕ፣ ሓበሬታን 
ኣገልግሎት ምምልካትን ይህብ።

ኤድመንተን መኖናይት ማእከል ሓደሽቲ መጻእቲ  	
(Edmonton Mennonite Centre for Newcomers) 	
10170 112 Street NW 	
780-424-7709 	
www.emcn.ab.ca	
መሰረታዊ ናይ ምጥያስ ኣገልግሎትን ፣ ንሓተትቲ ዕቝባ ኣገልግሎት 
ምምልኻትን ይህብ (LGBTQ).

ተግባር/ስጕምቲ ንጥዕና ማሕበረ-ኮማት  	
(Action for Healthy Communities) 	
10578 113th Street, Suite 200 	
780-944-4687 ኤክስተንሺን 222	
www.a4hc.ca	
ንሓተትቲ ዕቝባ ናይ ምጥያስ ኣገልግሎት፣ ሓበሬታን ኣገልግሎት 
ምምልካትን ይህብ።

ካቶሊኽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Catholic Social Services) 	
10709 105 Street 	
780-424-3545 	
www.catholicsocialservices.ab.ca 	
ንሓተትቲ ዕቝባ መሰረታዊ ምስ ምጥያስ ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት 
ከምኡውን፣   ኣገልግሎት ምምልኻት ናብ ካልኦት ማሕበረ-ኮም ይህብ።

ህጹጽ ኣገልግሎት (Urgent Services) 	
780-342-7777 	
www.albertahealthservices.ca/info/facility 
aspx?id=1025102&service=1071344	
ቅልውላው ኣእምሮኣዊ ጥዕና ንዘጋጠሞም ናይ 24 ሰዓታት ህጹጽ 
ኣገልግሎት ይህብ።

ምስልምናዊ ማሕበር ቤተሰባዊን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን  	
(Islamic Family and Social Services Association) 	
4003 98th Street NW, Suite 85 	
12811 58th Street NW 	
780-430-9220	
www.ifssa.ca	
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ቤተሰብን ማሕበራዊን ኣገልግሎት ከምኡውን ሓላል 
ምግቢ ንሓተትቲ ዕቝባ ብነጻ የቅርብ።

ወኪላት ማሕበረ-ኮም



መዘኻኸሪየይ:



ነዚ መምርሒ በዞም ዝስዕቡ ቛንቛታት ንምንባብ ነዚ መርበብ ብጻሕ www.
refugeeclaim.ca (ኤድመንቶን፣ ኣልበርታ) ; 

ንልግስና ናይ ፕሮጀክት ተሻረኽቲ ነመስግን ፤

• እንግሊዘኛ

• ፈረንሳይኛ

• ስፓንሽ

• ሶማሊኛ

• ትግርኛ

• ቱርክኛ

ኪንብረስ ንሓተትቲ ዕቝባ ስደተኛታት እናተቐበለ ኣባይቲ፣ 
ኣስተምህሮን፣ ደገፍን ይህብ። 	

2020 መሰል ዋና ብኪንብረስ ማሕበረ-ኮሚኒቲ ዝተሓለወ

አዋሃሃዲ፡ አንድርያ አርምስትሮንግ

ከምኡውን ንኹሎም ክኢላታት (ስደተኛታት፤ ጠበቓታት፤ ወሃብቲ አገልግሎት ከምኡውን ካልኦት) ግብረመልሲ 
ክህቡን፣ ነዚ መምርሒ ከማዕብሉን ከተዓራርዩን ሓርኮት ዝበሉን ግዜኦምን ዝወፈዩን ግዱሳት ምስጋና 
ይብጽሓዮም።

http://www.refugeeclaim.ca
http://www.refugeeclaim.ca

