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 اطالعات برای ضامن ها
 
 

 نقش یک ضامن چیست؟ 
شما بعنوان یک ضامن، مبلغی پول سپرده و/یا تعهد خواهید کرد تا ضمانت بدهید شخص تحت بازداشت تمام 

شاید حتی پیشنهاد سکونت به شخص تحت بازداشت  شرایط و مقررات حکم آزادی خود را رعایت خواهد کرد.
عضو بررسی کننده پرونده در مورد اینکه آیا پیشنهاد شما، در کنار سایر شرایط، جایگزین مناسبی برای . بدهید

بازداشت هست یا خیر تصمیم گیری خواهد نمود. اگر شخص تمام شرایط آزادی را رعایت نکند، سازمان خدمات 
( می تواند پولی که سپرده و/یا تعهد کرده CBSA - Canada Border Services Agencyمرزی کانادا )

اید را نگاه دارد. اگر متوجه شوید که شخص شرایط حکم آزادی خود را رعایت نمی کند، برای اجرای مسئولیت 
 گزارش نمایید. CBSAهای خود بعنوان یک ضامن باید فوراً موضوع را به 

  
 یک ضامن مناسب کیست؟ 

از ضامن ها انتظار می رود در طی یک بررسی وضعیت بازداشت نزد عضو شهادت بدهند تا در مورد مناسب 
 بودن آنها تصمیم گیری شود. برخی مالحظات شامل ولی نه محدود به این موارد می باشد: 

 داده می  سیتیزن )تبعه( کانادا یا دارای اقامت دائم کانادا باشد )در صورتی که ضمانت انجام تعهدات

 شود(

  سال سن داشته باشد 18حداقل 

 در صورتی که ضمانت انجام تعهدات در حال حاضر در کانادا بوده و در کانادا سکونت داشته باشد( 

 داده می شود(

 شخص تحت بازداشت را بشناسد 

  به اراده و خواست شخصی خود این کار را انجام بدهد 

  حاضر باشید تعهد را از پول شخصی خود بسپارید 

  سرپرستی و نظارت بر شخص تحت بازداشت را برعهده بگیرید 

 
 چه مقدار پول الزم است؟

مبلغ خاصی الزم نیست؛ تعیین مبلغی که حاضر هستید برای ضمانت در نظر بگیرید با خود شماست. مبلغ نهایی 
  در جلسه رسیدگی توسط عضو تعیین می شود. دو نوع ضمانت وجود دارد: سپرده ها و وثیقه ها.

 
 منظور از سپرده چیست؟ 

در جلسه رسیدگی در مورد منبع و منشاء پول از شما پرسیده . معموالً با عنوان ضمانت نقدی شناخته می شود
تا زمانی که این وجوه سپرده نشوند، شخص . پول نمی تواند از وجوه شخص تحت بازداشت باشد. خواهد شد

       انجام  CBSAتحت بازداشت آزاد نخواهد شد. مدیریت و کنترل روش های واریز و سپرده کردن توسط 
 شود.  می
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 منظور از وثیقه چیست؟
 اگر شخص شرایط و مقررات حکم آزادی خود را. معموالً با عنوان ضمانت انجام تعهدات شناخته می شود

توانایی شما برای عملی  CBSAرعایت نکند، شما موظف خواهید بود مبلغی که تعهد کرده اید را بپردازید. 
ساختن تعهدی که می دهید را بررسی خواهد کرد. بعنوان مثال، مبلغی که می توانید تعهد کنید به مدارک مستندی 

یانه ارائه می کنید بستگی خواهد داشت. اگر که از دارایی های فعلی، مانند مدرک مالکیت خانه، یا درآمد سال
هیچگونه درآمد یا دارایی نداشته باشید، ممکن است واجد شرایط سپردن یک ضمانت انجام تعهدات تشخیص داده 

 نشوید. 
 

 مسئولیت های من بعنوان یک ضامن چه موقع به پایان می رسد؟  
تا زمانی که مسائل ندارد. بعنوان یک ضامن، وضعیت هر پرونده متفاوت است؛ هیچ مدت زمان مشخصی وجود 

شما مسئول سرپرستی و نظارت بر او خواهید بود. مسائل مهاجرتی  مهاجرتی شخص به نتیجه نهایی می رسد
شخص می تواند تنها چند هفته طول بکشد، اما رسیدن به نتیجه نهایی شاید سال ها زمان ببرد. در نهایت اگر 

شخصی که سرپرستی و نظارت بر وی را عهده دار هستید تمام شرایط آزادی خود را رعایت کرده باشید، شما 
ود را پس خواهید گرفت. اگر شخص هریک از شرایط و مقررات حکم آزادی خود را زیر پا بگذارد، پول خ

 ممکن است پولی که سپرده و/یا تعهد کرده اید را از دست بدهید.
 

 اگر بخواهم شرایط را تغییر داده یا از ضامن بودن انصراف بدهم چطور خواهد شد؟ 
در شرایط . ی شدن مسائل مهاجرتی شخص بعنوان ضامن باقی بمانیداز شما انتظار می رود که تا موقع نهای

در این شرایط . استثنایی، مانند پیشنهاد یک ضامن جدید می توانید توسط عضو از ضامن بودن کنار گذاشته شوید
استثنایی که دیگر مایل نیستید ضامن باشید، باید کتباً درخواست خود را به اداره ثبت بخش مهاجرت 

(Immigration Division Registry فرستاده و نسخه ای از درخواست خود را به )CBSA  و شخص
مذکور هم ارسال کنید. هیچ تضمینی وجود ندارد که درخواست شما پذیرفته شود. در برخی موارد یک جلسه 

 . رسیدگی برگزار می شود، یا درخواست بسادگی بدون برگزاری جلسه رسیدگی پذیرفته یا رد می شود
 

 منابع تکمیلی برای ضامن ها
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره بررسی های بازداشت، لطفاً به بروشور جلسات رسیدگی و بررسی بازداشت 

                                                                                    در نشانی IRBدر وب سایت 
cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx-http://www.irb .مراجعه بفرمایید 
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