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كل شهر نقوم باالجابه على 
بعض استفسارات العمالء 

والقراء ونسرد هنا بعض اهم 
االسئله التى ,وردتنا وتحتاج 

الى توضيح
للحصول على الجنسيه الكنديه

تأتينا أسأله كثيره عن كيفية التقدييم للحصول 
على الجنسيه الكنديه وماهى المتطلبات الالزمه 

واالوراق والمستندات وما ذا بخصوص 
القرارات الجديده بخصوص مدة االقامه 

نحاول هنا االجابه قدر المستطاع لتوفيير 
االجابه على هذه االستفسارات 

هل سيتم تنفييذ القانون الجديد يونيو 
هذا العام بخصوص االقامة لمده 4 
سنوات بدال من 3 سنوات للحصول 

على الجنسيه الكنديه؟

من المفترض ان يتم تطبيق القانون الجديد فى 
19 يونيو 2015 ولكن من مصادر غير موثقه 

ومن خالل معلومات خاصه حصلنا عليها فانه 
سيتم تأجيل تطبيق هذا القانون. والمرجح بان 
السبب فى تاجيله وجود خالف وتعارض مع 

الدستور الكندى واقتراب موعد االنتخابات 
والتاثيير السلبى من تطبيق هذا القانون على 

الحزب الحالى.   

يشترط للتقدييم للحصول على الجنسيه 
الكنديه

امتحان اللغه االنجليزيه أو الفرنسيه
 

أن يتم اثبات المستوي فى اللغه االنجليزيه عن 
طريق 

الحصول على معدل اليقل عن مستوى 4 فى 
امتحان  المستوى الكندى للغه االنجليزيه أو 

الفرنسيه سيلب 
CLB or NCLC

عن طريق تقدييم االمتحان أو التسجيل فى 
برنامج التأهييل فى مؤسسة لينك.

امتحان الجنسية الكنديه
 وهو الخطوة األخيرة قبل األحتفال بمراسم منح 
الجنسية ألي متقدم للحصول عليها. وينبغي على 

الراغبين في الحصول على الجنسية التحضير 

الجتياز هذا األمتحان بنجاح فيمايلي بعض 
المعلومات الضرورية عنه:

من ينبغي عليه أداء األمتحان
طبقا لقانون الجنسية المطبق حاليا يجب على كل 
بالغ بين 18 و 54 سنة للحصول على الجنسية 

الكندية تقدييم األمتحان ويفترض بداية من يونيو 
2015 سوف ينبغي على األشخاص بين 16 و 
64 القيام به بعد تطبيق قانون الجنسية الجديد.

ماذا يشمل األمتحان؟
يختبر األمتحان معلوماتك عن كندا وعادة يكون 

تحريريا، وممكن الطلب من المتقدم حضور 
مقابلة مع مسؤول الجنسية أثناء األمتحان 
التحريري والمقابلة الشخصية، يوجه الى 

المتقدم أسئلة حول حقوق وحريات ومسؤوليات 
المواطنين الكنديين، والديمقراطية في كندا 

وسبل المشاركة في المجتمع الكندي والرموز 
األجتماعية والثقافية، والجغرافيا الطبيعية 

والسياسية الكندية. ويجب على المتقدم أجابة 
76% من األسئلة بشكل صحيح.

كيفية التحضير لألمتحان:
ينبغي على المتقدم قراءة دليل الدراسة لوزارة 

الجنسية والهجرة وهو كتاب: اكتشف كندا. 
وتستند جميع أسئلة األختيار على المعلومات في 
في هذا الكتاب. عادة مايرسل للمتقدم نسخة من 
الكتاب بعد قبول طلب الحصول على الجنسية، 
ولكن يمكنك تحميل الكتاب في صيغة بي دي 

اف من الموقع.

كم يستغرق الوقت بين تقديم طلب 
الجنسية وأداء األمتحان؟

يعتمد ذلك على أوقات التعامل مع الطلبات التي 
تتغير من وقت الى اخر

هل استطيع مغادرة كندا بعد التقدييم 
للحصول على الجنسيه الكنديه ؟

نعم طالما استكملت المده المطلوبه تستطيع 
مغادره كندا و العوده فقط لتقدييم االمتحان 

وحفلة تسلييم الجنسيه وال يوجد أى متطلبات 
لالقامه ولكن يرجى االخذ فى االعتبار ان يكون 

لديك كرت اقامه سارى المفعول وتجديده قبل 
مغادرة كندا وان يكون صالحا عند الحصول 

على الجنسيه فمن الضرورى تقديم كرت االقامه 
السارى المفعول عند الحصول على الجنسيه فال 

تستطيع الحصول على الجنسيه الكنديه اذا لم 
يكن لديك كرت االقامه الدائمه ساري المفعول.

  
ماذا أفعل لو تم رفض طلب الحصول 

على الجنسيه ؟
يمكنك التقدييم مره أخرى بعد توفر المتطلبات 
الالزمه وال يوجد حدود او عدد مرات للتقدييم 

وال يتم استرجاع الرسوم 
ويمكنك ايضا التقدييم لمراجعة القاضى فى 

المحكمه العليا الفدراليه بخصوص قرار الرفض 
اذا رأيت انه تعسفى وغير منطقى 

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

ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا يرجى 
 www.fasttocanada.com زيارة موقعنا

واالنضمام الى المجموعه على الفيس بوك 
لتكونوا على اضطالع دائم باهم التطورات 

http:// فى عملية الهجرة الى كندا
www.facebook.com/groups/

/fasttocanada

أو االتصال ب أسامة عبيد 6479875265  
أو عبير قيطة 6479235265 

أو ارسال جميع استفساراتكم على االيميل  
info@fasttocanada.com
















