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 معلومات برای ضامنین
 
 

 نقش یک ضامن چیست؟ 
حاصل شود که شخص  نانیتا اطم دیگذاریگرو م ایو/ دیکنیم میضامن، شما پول را به ضمانت تسل کیبه صفت 

 زیشده سرپناه ن فیشخص توق یبرا دیتوانیرا مراعات کند. شما همچنان م ییامر رها طیشده تمام شرا فیتوق
 طیشما، همراه با تمام شرا نهادیخواهد کرد که اگر پش صلهیف کندیرا مطالعه م هیقض نی. عضو که ادیفراهم کن

د، را مراعات نکن ییرها طی. اگر آن شخص تمام شراریخ ایمناسب است  نیگزیجا کی فیبه نسبت توق گر،ید
است(  CBSAکه مخفف آن  Canada Border Services Agency یعنیکانادا ) یخدمات سرحد ۀادار

 ییکه آن شخص با امر رها دیواپس نکند. اگر شما آگاه هست اشما ر ۀگرو گذاشته شد ایشده و/ میپول تسل تواندیم
تان به صفت ضامن مطلع  یها تیرا فوراً بخاطر براورده ساختن مسئول CBSA ۀادار دیشما با کند،یمطابقت نم

 .دیساز
  

 عبارت از یک ضامن مناسب چیست؟ 
 یابیشهادت دهند تا عضو بتواند مناسب بودن شما را ارز فیتوق ۀنیمجلس معا کیتا در  رودیتوقع م نیاز ضامن

 :باشدیفهرست م نیبه ا تیاما بدون محدود لیآن شامل ذ یبرا طیاز شرا یکند. بعض

  باشد یا اقامت دایمی کانادا را داشته باشید )اگر ضمانت اجرایی را به شکل گرو میگذارید(تبعه کانادایی 

  ساله باشید 81حد اقل 

 اگر ضمانت اجرایی را به شکل گرو میگذارید( حاضر باشید و اکنون مسکونی کانادا باشید( 

 شخص توقیف شده را بشناسید 

  به رضائیت خود حاضر شده باشید 

  آمادا باشید تا پول تان را گرو بگذارید 

  آمادۀ نظارت کردن شخص توقیف شده باشید 

 
 چی مقدار پول ضرورت است؟

کدام مقدار مشخص پول وجود ندارد؛ مقدار پول را که شما به ضمانت میگذارید مربوط به شما میشود. مقدار 
 دارد: تسلیم دهی نقده و تعهد یا گرانتی.  نهایی توسط عضو در مجلس سامعه تعین میشود. دو نوع ضمانت وجود

 
 عبارت از تسلیم دهی نقده چیست؟ 

پول از کدام درک حاصل  نیکه ا شودی. در محاکمه از شما پرسان مشودیم دهینوع ضمانت نقده نام نیمعموالً ا
شده  فینشود شخص توق میپول ها تسل نیا کهیشده باشد. تا زمان فیشخص توق تیملک تواندیپول نم نیشده است. ا

 .شودیاداره م CBSAتوسط  یده میتسل یها وهیشود. ش یرها نم
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 عبارت از ضمانت تعهدی یا گرانتی چیست؟
خود را مراعات نکند شما  ییامر رها طی. اگر آن شخص شراشودیم دهینام ییمعموالً به نام ضمانت اجرا نیا

براورده ساختن تعهد  یشما را برا تیظرف CBSA ۀ. اداردیکه گرو مانده ا دیتا آن پول را بپرداز دیمکلف هست
 یکه شما برا شودیم ۀبر ثبوت مستند شد یکمت دیگذاری. طور مثال، پول را که شما به گرو مکندیم یابیتان ارز

 ییدارا ای دیاساالنه. اگر شما ع دیعا ایخانه،  تیمانند ثبوت ملک د،یکنیتان فراهم م یکنون یینشان دادن دارا
 .دینباش ییارائه نمودن ضمانت اجرا طیشما ممکن واجد شرا د،یندار

 
 چی وقت مسئولیت های من به صفت ضامن خاتمه می یابد؟ 

نظارت از آن شخص را   تیوجود ندارد. به صفت ضامن، شما مسئول یمختلف است؛ مدت زمان قطع هیهر قض
صرف چند  تواندیشخص م کی شنیگریام لی. مساتمام شود یو شنیگریام لیکه مسا دیتا آن زمان به عهده دار

. در آخر، شما صرف آن زمان ودش لیتا تکم ردیسال ها را دربر بگ تواندیاما همچنان م رد،یهفته را در بر بگ
اش را مراعات  ییرها طیتمام شرا دیکه اگر شخص را که شما تحت نظارت دار دیتوانیپول تان را واپس گرفته م

تخلف بعمل آورد، شما با خطر از دست دادن پول تان را که  ییکرده باشد. اگر آن شخص از کدام شرط امر رها
 .دیشویمواجه م دیاگرو مانده  ای دیبه ضمانت گذاشته ا

 
 در چی صورت میتوانم یک شرط را تغیر دهم یا دیگر نخواهم ضامن باشم؟ 

مانند  ،ییشود. در موارد استثنا لیآن شخص تکم شنیگریام لیکه مسا دیضامن باش تا شما تا آن زمان رودیتوقع م
که شما  ،ییموارد استثنا نی. در ادیشما ممکن توسط عضو از ضمانت آزاد شو د،یضامن جد کی شنهادیپ

 Immigration Division ۀتان را به شعب یریتحر یتقاضا دیشما با د،یضامن باش شتریب دیخواهینم
Registry تان را به  یتقاضا یها یو کاپ دیارائه کنCBSA وجود  نیتضم چی. هدیو شخص مربوطه ارسال کن

بدون کدام  ایضرورت باشد،  دیاوقات ممکن محاکمه جد ی. بعضریخ ای شودیشما قبول م یندارد که تقاضا
    مسترد شود. ایمنظور  تواندیتقاضا م نیمحاکمه ا

 
 منابع دیگر برای ضامنین

را  Detention Review Hearings یمعلومات ۀلطفاً کتابچ ف،یتوق یۀقض ۀنیدر مورد معا شتریمعلومات ب یبرا

در آدرس  IRB تیکه در وب سا دیمطالعه کن

cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx-http://www.irb .وجود دارد 
 

 

 

 

 

 

 

 


