
 

۱ 

 چھ راجع بھ جلسات بازبینی بازداشت باید بدانیدآن
اِی) بھ دالیل مھاجرتی بازداشت شده اید، در برابر دپارتمان مھاجرت ھیئت رسیدگی بھ  اِسبیچنانچھ توسط آژانس خدمات مرزی کانادا (سی 

بازبینی بازداشت خواھید داشت. اطالعات زیر بھ شما در درک فرآیند بازبینی بی) یک جلسھ ی آر امور مھاجرت و پناھندگی کانادا (آی
 بازداشت و آنچھ کھ باید انتظارش را داشتھ باشید، کمک خواھد کرد. 

 اید چھ اتفاقی می افتد: پس از آنکھ بازداشت شده 
 اطالع دھد.  بیآراِی شما را بازداشت می کند می بایست بھ دپارتمان مھاجرت آی اِس بیوقتی سی  .۱

تان یا در اولین فرصت، یک جلسھ ی بازبینی بازداشت داشتھ باشید.  ساعت پس از بازداشت  ۴۸شما محق ھستید کھ طی   .۲
نکند، دپارتمان مھاجرت   آزاداِی شما را اِسبیاِی ممکن است پیش از برگزاری این جلسھ شما را مرخص کند. چنانچھ سی اِس بیسی
 بینی بازداشت را برگزار خواھد کرد. بی، جلسھ ی بازآرآی 

 ای دریافت خواھید کرد کھ زمان و مکان برگزاری جلسھ را مشخص می کند. شما ابالغیھ .۳

 اِی می خواھد بھ عنوان مدرک در جلسھ ی استماع تان استفاده کند، یک نسخھ دریافت کنید.اِس بیھمچنین باید از ھر سندی کھ سی   .۴

 ت از طریق کنفرانس ویدئویی، تلفن یا بھ صورت حضوری برگزار شود. ی استماع تان ممکن اسجلسھ   .۵

ی تان را برعھده دارد و بھ او عضو گفتھ می شود، تصمیم خواھد گرفت کھ شما مرخص خواھید شد یا  فردی کھ ریاست جلسھ  .۶
 بایست در بازداشت بمانید.می

داشتھ  ھم مجازی خواھند بود. با این حال می توانید درخواست جلسھ ی حضوری  بھ صورتبی آرھمھ ی جلسات استماع آی  باید بدانید کھ: 
باشید. چنانچھ کسی وکالت شما را بر عھده دارد، می بایست این درخواست را بھ طور کتبی اعالم کند. شما ھمچنین می توانید این درخواست  

 اعالم کنید. را بھ صورت کتبی یا شفاھی

 بی در جلسات بازبینی بازداشت چیست؟ آر نقش آی 
شوید یا در بازداشت باقی بمانید.   آزاد بی بھ پرونده ی شما گوش کرده و تصمیم می گیرد کھ باید آریکی از اعضای دپارتمان مھاجرت آی 

 رسمی نیست. تصمیماتی اخذ می کند کھ الزام اجرای قانونی دارند.  آن اندازهبی مثل دادگاه می ماند با این تفاوت کھ بھ آرآی 

ھم   عضواختصار   می باشد کھ بھ عضو دپارتمان مھاجرتفردی کھ تصمیم بھ مرخص شدن یا ادامھ ی بازداشت شما می گیرد،  باید بدانید:  
 نامیده می شود. 

 اِی در جلسات بازبینی بازداشت چیست؟اِسبی نقش سی 
اِی  اِس بیاِی در جلسھ ی بازبینی بازداشت شما شرکت می کند تا توضیح دھد کھ چرا بازداشت شده اید. نماینده ی سی اِسبییک نماینده ی سی 

واند استدالل کند کھ شما باید در بازداشت بمانید و یا ممکن است پیشنھاد بھ مرخص شدن خواھد پرداخت. این نماینده می ت  شواھدبھ ارائھ ی 
 شما بدھد. 

 اِی ھمچنین نماینده ی وزیر یا وکیل مدافع وزیر نامیده می شود. اِس بینماینده ی سی  باید بدانید:

 شما می توانید فردی را بھ نمایندگی خود استخدام کنید
وکیل مدافعی را برای کمک بھ خود استخدام کنید. وکیل مدافع می   شاید بخواھیدسھ ی استماع نماینده ی خود باشید، اگرچھ می توانید در جل 

ک ھستید، این وکیل مدافع می تواند سردفتر اسناد رسمی نیز باشد. شما  ِب تواند یک وکیل یا مشاور رسمی امور مھاجرتی باشد. اگر در کِ 
 فع خود ھستید. مسئول پرداخت دستمزد وکیل مدا 

مند شوید. برخی استان ھا و  چنانچھ برای پرداخت دستمزد وکیل مدافع پول کافی ندارید، شاید بتوانید از کمک ھای قانونی رایگان بھره 
پناھندگان قلمروھا بھ افراد واجد شرایط کمک ھای قانونی رایگان ارائھ می کنند. برخی از انجمن ھا یا سازمان ھای مذھبی کھ بھ مھاجرین و 

نیز شاید بتوانند بھ شما کمک کنند. از افسر بپرسید کھ در کجا بازداشت خواھید بود تا بتوانید برای کمک قانونی یا سایر   یاری می رسانند
نجام  ، باید این کار را در اسرع وقت اخود داریداستخدام وکیل مدافع یا کسی برای کمک بھ  تصمیم بھ مشاوره ھا تقاضای کمک کنید. اگر 

 دھید.

 ، می تواند بھ عنوان وکیل مدافع شما ایفای نقش کند. در صورتی کھ برای خدماتش پول دریافت نکنددوست یا عضو خانواده ی تان نیز  



 

۲ 

 بازداشت شده اید  برای اینکھ چرا احتمالیدالیل  
ا می باشد، می تواند از عضو دپارتمان مھاجرت بخواھد اِی معتقد باشد کھ حداقل یکی از موارد زیر شامل حال شماِسبیچنانچھ نماینده ی سی 

 کھ شما را در بازداشت نگاه دارد: 

 کھ شما برای مردم در جامعھ خطری داشتھ باشید  باشداحتمال این 
 اِی برای دفاع از نظر خود می تواند مصادیقی از زندگی شما ارائھ کند، مانند: اِسبینماینده ی سی 

 ی ھکارارتباط با یک سازمان تب  •

محکومیت ھای جنایی یا اتھامات در حال بررسی برای جرائم جنسی، یکسری جرائم مربوط بھ مواد مخدر یا جرائم مربوط بھ   •
 خشونت یا اسلحھ 

 ھر نوع رفتار، فعالیت و رویدادی کھ از ادعای مبنی بر خطرناک بودن شما پشتیبانی کند •

 ارائھ کنید.  بھ عضو اینکھ چرا خطرناک محسوب نمی شوید برای نشان دادن شما می توانید مدارک و استدالل ھای خود را 

 احتماالً برای جلسھ ی استماع مھاجرت یا برای اخراج از کانادا حاضر نخواھید شد
 مواقع زیر ارائھ کند: اِی برای دفاع از نظر خود می تواند مصادیقی را از اِسبینماینده ی سی 

 زمانی کھ برای مسائل مھاجرتی یا دادگاھی حاضر نشدید  •

 از شروط پیروی نکردید •

 بھ طور غیر قانونی وارد کشوری شدید •

 از بازداشت فرار کردید •

 نید. شما می توانید مدارک و استدالل ھای خود را مبنی بر اینکھ در صورت درخواست در جلسھ حاضر خواھید شد بھ عضو ارائھ ک

 شود احراز  ھویت شما احراز نشده است اما می تواند
 تأیید کند. تان را اِی شاید نتواند ھویت اِس بیممکن است بدون مدارک شناسایی یا با استفاده از مدارک شناسایی جعلی وارد کانادا شده باشید. سی 

با   و توانید این کار را از طریق تالش برای اخذ مدارک شناسایی  شما می اِی کمک کنید تا ھویت شما را احراز کند. اِس بیشما باید بھ سی  
 اِی برای احراز ھویت شما کمک می کند، انجام دھید. اِسبیارائھ ی اطالعاتی کھ بھ سی 

اِی و میزان  اِس بیعضو دپارتمان مھاجرت پیش از تصمیم بھ ادامھ ی بازداشت یا صدور دستور مرخص کردن شما، تالش ھای سی 
 اِی را در اثبات ھویت خود در نظر می گیرد. اِس بیتان با سیاریھمک

شما ممکن است بھ دالیل امنیتی یا بھ خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر یا حقوق بین الملل، جرائم جدی،  
 ی حضور در کانادا را نداشتھ باشید. سازمان یافتھ اجازه  جرائم تبھکاری یا 

ھ برای اطالع از ممنوعیت حضور شما بھ یکی از این دالیل چھ اقداماتی را انجام می دھد. در چنین اِی توضیح خواھد داد ک اِس بیسی
ی معقولی داشتھ و برای تفحص اقدامات الزم را  اِی شبھھ اِسبیشرایطی عضو دپارتمان مھاجرت صرفاً می تواند در نظر بگیرد کھ آیا سی 

 انجام می دھد. 

 اِی می گوید گوش دھید. اگر متوجھ مطلبی نشدید درخواست توضیح کنید. اِسبیماینده ی سی با دقت بھ آنچھ ن  نکتھ ی مھم: 

 سایر عواملی کھ در بازبینی بازداشت در نظر گرفتھ خواھند شد 
 عضو باید دالیل بازداشت شما و ھمچنین موارد زیر را لحاظ کند: 

 چھ مدت در بازداشت بوده اید •

 بمانیداگر مرخص نشوید تا چھ مدت ممکن است در بازداشت  •

 اِی باعث ھر گونھ تأخیر غیرقابل توضیح شده ایداِس بیاینکھ شما یا سی  •



 

۳ 

• 

 بھترین منافع ھر کودکی کھ بھ طور مستقیم تحت تأثیر می باشد  •

 بھ عضو ارائھ کنید تا آن ھا را در نظر بگیرید.  مورد ھرکدام از این عواملرا در  یشما می توانید مدارک و استدالل ھای 

 در طی بازبینی بازداشت چھ اتفاقی می افتد 
عضو با معرفی حضار و توضیح اینکھ چھ اتفاقی قرار است رخ دھد، شروع بھ صحبت می کند. چنانچھ فرانسوی یا انگلیسی بلد   .۱

استماع برای شما ترجمھ خواھد کرد. اگر در جلسھ ی استماع تان مترجم شفاھی حضور  نیستید، یک مترجم شفاھی در جلسھ ی 
 داشتھ باشد، عضو دپارتمان مھاجرت مطمئن خواھد شد کھ شما متوجھ حرف ھای یکدیگر می شوید. 

 اگر نیازمند مترجم شفاھی ھستید ولی مترجمی در جلسھ حضور ندارد، فوراً بھ عضو اطالع دھید.  نکتھ ی مھم: 

) در بازداشت ھستید و برای دفاع از نظر خود شواھد و  و بھ چھ دالیلیاِی توضیح خواھد داد کھ چرا (اِسبینماینده ی سی  .۲
 ھایی ارائھ خواھد کرد. برای بازداشت بیش از یک دلیل ممکن است ارائھ شود. استدالل 

 ئھ کرده و سؤال بپرسید. ااستدالل ھای خود را اربھ شما و وکیل مدافع تان فرصت داده خواھد شد تا پاسخ داده، شواھد و  .۳

 اِی اجازه داده شود کھ بھ صحبت ھای شما یا وکیل مدافع تان پاسخ دھد. اِسبیممکن است بھ نماینده ی سی  .۴

عضو   اِی، شما، وکیل تان یااِس بیچنانچھ شاھدانی در جلسھ حضور داشتھ باشند کھ بتوانند اطالعاتی ارائھ کنند، نماینده ی سی  .۵
 دپارتمان مھاجرت می تواند از آن ھا سؤال بپرسد. 

وکیل مدافع تان و شاھدان، تصمیم خواھد گرفت    یا اِی، شمااِس بیعضو دپارتمان مھاجرت پس از شنیدن صحبت ھای نماینده ی سی  .۶
 کھ شما مرخص خواھید شد یا باید در بازداشت بمانید.

 دشاید جایگزینی برای بازداشت وجود داشتھ باش
می شود کھ باید از آن ھا اطاعت کنید. شما می توانید جایگزینی  شرایطیبرنامھ ی مرخصی یک جایگزین برای بازداشت است کھ شامل  

برای بازداشت پیشنھاد کنید. وقتی برای جلسھ ی استماع تان آماده می شوید باید بھ فکر جایگزین ھای معقول برای بازداشت باشید. شرایط  
 ل موارد زیر باشد: می تواند شام

 اِی اِسبیارائھ ی نشانی سکونت خود بھ سی  •

 اِیاِس بیارائھ ی گزارش ھای منظم بھ سی  •

 اطاعت از برنامھ ی ساعت ھای رفت و آمد •

 معینزندگی کردن با فردی  •

 اجتناب از استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدر  •

 شناختھ شده است ھر نوع شرط دیگری کھ در پرونده ی تان الزم   •

 عضو در مورد لزوم و ماھیت شرایط تصمیم خواھد گرفت. 

 ارائھ ی وثیقھ نیز می تواند جایگزینی برای بازداشت باشد 
 نوع وثیقھ وجود دارد:  ۲ 

چنانچھ از شرایط   (کھ با نام وثیقھ ی نقدی نیز شناختھ می شود): پول پیش از آزادسازی شما بھ وجھ دولت پرداختھ می شود.  سپرده •
چنانچھ از    اِی می تواند دوباره شما را دستگیر و بازداشت کند.اِس بی، دولت کانادا پول را نزد خود نگاه داشتھ و سی پیروی نکنید

 گذار باز می گرداند. اِی در نھایت پول را بھ وثیقھ اِس بی، سی شرایط پیروی کنید

گذار متعھد می شود کھ اگر شما بھ شرایط آزادی پایبند نباشید، مبلغی را  (کھ با نام تعھد عملکرد نیز شناختھ می شود): وثیقھ  ضمانت  •
اِی می تواند دوباره شما را  اِسبیفتھ و سی گذار شما گر وثیقھ از ، دولت کانادا پول را چنانچھ از شرایط پیروی نکنید بپردازد.

گذار بھ منظور ضمانت کردن باید شھروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا باشد و می بایست نشان دھد  دستگیر و بازداشت کند. فرد وثیقھ
 کھ استطاعت پرداخت وثیقھ را داشتھ و می تواند از اطاعت شما از شرایط آزادی اطمینان حاصل کند. 

 ھر گزینھ ی جایگزین موجود برای بازداشت 



 

۴ 

اِی و عضو دپارتمان مھاجرت می توانند در جلسھ ی  اِس بیگذار شناختھ می شود. نماینده ی سی نام وثیقھ  ھ فردی کھ وثیقھ را فراھم می کند ب 
این  گذار شما می تواند گیری عضو برای موافقت با وثیقھ کمک کند. وثیقھ سؤاالتی بپرسند کھ بھ تصمیم  تانپیشنھادی استماع شما از وثیقھ گذار

 ارائھ کند.  گذار فرم اطالعات وثیقھ اطالعات را پیش از جلسھ ی استماع با پر کردن 

 گذار می تواند یک دوست، عضو خانواده، مددکار اجتماعی یا حتی خودتان باشد. وثیقھ  باید بدانید کھ: 

می توانید برای کمک بھ تصمیم گیری عضو   گذاران بالقوه، میزان پول موجود برای وثیقھ و ھر نوع اطالعات دیگری را کھباید وثیقھ
گذار در جلسھ ی استماع حاضر خواھد بود تا بھ  دپارتمان مھاجرت ارائھ کنید، در نظر بگیرید. شما ھمچنین باید مطمئن شوید کھ وثیقھ

 اِی و عضو دپارتمان پاسخ دھد. اِسبیسؤاالت نماینده ی سی 

 چھ زمانی از تصمیم با خبر خواھید شد  
خواھید شد    آزاداِی و شما یا وکیل مدافع تان، تصمیم خواھد گرفت کھ اِس بیدپارتمان مھاجرت پس از شنیدن صحبت ھای نماینده ی سی عضو 

  خیلی  یا باید در بازداشت بمانید. عضو معموالً تصمیم خود و دالیل آن را در پایان جلسھ ی استماع اعالم می کند. با اینحال اگر مشکالت
 اش نیاز بھ وقت بیشتری خواھد داشت. شند، عضو دپارتمان برای بررسی ھمھ ی شواھد و اتخاذ تصمیمپیچیده با

 اگر عضو دپارتمان تصمیم بگیرد کھ شما باید در بازداشت بمانید  اتفاقی می افتد چھ 
روز آتی خواھید داشت. چنانچھ عضو   ۷بازداشت دیگر طی  بازبینیاگر بھ شما دستور باقی ماندن در بازداشت داده شود، یک جلسھ ی 

روز بررسی شده و بعد   ۳۰دپارتمان مھاجرت در بررسی روز ھفتم دوباره رأی بھ ادامھ ی بازداشت تان بدھد، بازداشت شما مجدداً پس از 
می توانید  بازبینی ھ ی روز مورد بررسی قرار می گیرد تا زمانی کھ آزاد شده و یا از کانادا اخراج شوید. شما در ھر جلس  ۳۰از آن ھر 

توانید بازداشت عوض شود، می بازبینی برای پشتیبانی از درخواست آزادی خود ارائھ کنید. اگر وضعیت تان در بین جلسات را حقایق جدیدی  
 از دپارتمان مھاجرت خواستار جلسھ ی استماع زود ھنگام شوید. 

 پس از آزادی تان چھ اتفاقی می افتد 
د باید پس از آزادی از شرایط ترخیص تان پیروی کنید. این شرایط تا زمانی کھ از کانادا اخراج شوید یا تا وقتی کھ تغییر  اگر در کانادا بمانی 

 یافتھ و یا لغو شوند شامل حال شما می شوند. 

 شما می توانید از دپارتمان مھاجرت خواستار تغییر یا لغو شرایط تان شوید 
بر شما تغییر کرد، نامھ ای بھ دپارتمان مھاجرت نوشتھ و توضیح دھید کھ چرا فکر می کنید  اگر وضعیت تان پس از اعمال شرایط 

درخواست برای تغییر شرایط    اِی ارسال کنید. شما می توانید از فرم اِس بیتان باید تغییر داده شود و یک نسخھ از این نامھ را بھ سی شرایط 
 برای نوشتن این نامھ استفاده کنید. آزادی 

شود  تان نمیشناسایی کرده باشد، اکثر اطالعات ارائھ شده در اینجا شامل   تبعھ ی خارجی تعیین شده اگر وزیر شما را بھ عنوان  تھ ی مھم: نک
بی در جلسھ ی  آرروز تا اولین جلسھ ی بازبینی بازداشت تان طول بکشد. چنانچھ تبعھ ی خارجی تعیین شده باشید، عضو آی  ۱۴و شاید 
 ن توضیح خواھد داد کھ بررسی ھای بازداشت برای افرادی کھ در موقعیت شما ھستند چگونھ انجام خواھد شد. تا استماع

، مقررات حفاظت از مھاجرت و پناھندگی، کانادا این اطالعات بر اساس مصوبھ ی حفاظت مھاجرت و پناھندگی برای کسب اطالعات بیشتر: 
برای اطالع از   در صورت تمایل(بازداشت) گردآوری شده است.   ۲بی نسخھ ی آررئیس آی  قوانین دپارتمان مھاجرت و کتابچھ ی راھنمای

 جزئیات بیشتر می توانید بھ این اسناد مراجعھ کنید. 
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