
































كل شهر نقوم باالجابه على بعض 
استفسارات العمالء والقراء ونسرد هنا بعض 
اهم االسئله التى ,وردتنا وتحتاج الى توضيح

السؤال : نحن عائله سوريه نعيش 
فى دبى حصلنا على فيزا الى امريكا 
هل نستطيع التقديم للجوء فى كندا 

علما بان اقامتنا فى االمارات انتهت 
وما هو الفرق بين المساعده القانونيه 
من الدولة وبين توكيل محامى هجره 

خاص؟
  

االجابه : تستطيع التقديم للجوء الى كندا 
من خالل الحدود مع امريكا بشرط واحد 

هو وجود قريب لك او لزوجتك من الدرجه 
االولى ومقيم فى كندا ما عدا ذلك اليسمح 

لك بالتقديم الى كندا ويمكنك فى هذه الحالة 
التقديم للجوء فى امريكا اذا كانت تنطبق 

عليك شروط اللجوء  .
تقوم الحكومه الكنديه بتوفير مساعده قانونيه 

مجانيه لالجئين فى حالة الطلب ويتم ذلك 
بعد دخول الالجئ الى كندا حيث يطلب منه 

تقديم اساس قضية اللجوء خالل 15 يوم 
من دخول كندا المساعده القانونية تنحصر 

فى حضور المرافعه فى محكمة اللجوء 
وال ينصح باالستعانة بالمساعده القانونيه 
حيث ان المحامى يحصل على اتعابه من 
الحكومه بغض النظر نجحت القضيه ام 
رفضت وبالتالى اليكون مهتم كما لو تم 

توكيل محامى او مستشار خاص ليقوم بعمل 
االجراءات بدقه واهتمام ومتابعة القضية من 

البداية للنهاية وحتى قبل الدخول الى كندا. 
وقد الحظنا بوجود العديد من القضايا التى 

قدمت الينا بعد رفضها وكانت من خالل 
المساعده القانونية ولكن فى حاالت كثيره 

النستطيع المساعدة بعد الرفض حيث يكون 
االستئناف ضعيف .

السؤال : أنا اردنى لدي اقامة طالب 
هل استطيع التقدييم للجوء؟

االجابه : التقديم للجوء له شروط خاصه 
يجب ان تتطابق مع ظروف قضيتك ومدى 
مصداقيتها وقناعة المحكمة بوجود خطوره 
عليك لتستطيع التقدييم .ويشترط ان يكون 

لديك الخوف من القتل او التعذييب او السجن  
فى حالة عودتك الى بلدك االصلى السباب 

غير قضائيه.  

السؤال : متى سيتم تطبيق القانون 
الجديد بخصوص فترة االقامة 

للحصول على الجنسية والتى ستصبح
 4 سنوات  ؟

االجابه : سيتم تطبيق القانون فى شهر يونيو 
القادم وسيطبق على الطلبات التى ستقدم بعد 
تاريخ صدور القرار للتنفيذ وال يسرى على 

الطلبات المقدمه قبله.

السؤال: هل استطيع التقديم لكفالة 
زوجتى الجديده علما باننى عملت 
كفالة لزوجتى السابقه من سنتين 

وانفصلنا بعد حضورها بسنه واحده ؟

األجابه: فى االغلب قمت بالتوقيع على تعهد 
بكفالة زوجتك السابقه ماديا لمدة 3 سنوات 

وفى نفس الوقت تعهد بعدم كفالة زوجه 
اال بعد 5 سنوات وبالتالى ال تستطيع كفالة 
زوجتك الجديده اال بعد 5 سنوات من كفالة 

الزوجه السابقه. 

السؤال : هل استطيع كفالة والدتى ؟

االجابة: تستطيع كفالة والدتك اى وقت طالما 
لديك االمكانيات المادية والدخل الكافى للكفالة 

.

سنقوم فى العدد القادم باستكمال باقى 
االسئله المهمه التى تحتاج الى توضيح 

ولمزيد من المعلومات عن الهجره 
لكندا يرجى زيارة موقعنا

 www.fasttocanada.com 
واالنضمام الى المجموعه على الفيس 
بوك لتكونوا على اضطالع دائم باهم 
التطورات فى عملية الهجرة الى كندا 
http://www.facebook.com/

/groups/fasttocanada

أو االتصال ب أسامة عبيد 
6479875265  أو عبير قيطة 

 6479235265
أو ارسال جميع استفساراتكم على 

االيميل
info@fasttocanada.com
















