
اداناک رد یگدنھانپ یاضاقت

 ثلاث نماروشک ھمانقفاوتتائانثتسا رد امش ایآ
؟دیراد رارق

رد دیناوت یمً انوناق امش
 ،یزرم یاھ هاگرذگ
 رد یگدنھانپ یاضاقت

.دیھد اداناک

 ،دیوش اداناک کاخ دراو رگا
 اداناک لخاد زا دیناوت یم
.دیھد یگدنھانپ یاضاقت

 یاضاقت ،لیکو نتشاد تروص رد
 یارب یرتشیب لامتحا امش یگدنھانپ

 یاراد تسا نکمم امش .دراد ندش ھتفریذپ
.دیشاب یقوقح ینابیتشپ تفایرد طیارش

 یاضاقت لاح ھبات امش ایآ ھک دنک یم یسررب اداناک
.ریخ ای دیا هداد زیآویاف یاھروشک رد یگدنھانپ

 طیارش یاراد تسا نکمم امش
 یگدنھانپ یسرداد ھب تساوخرد
تساوخرد دیناوت یم امش.دیشابن
PRRA قیرط زا ناتی هدنورپ دیھد

.دوش یسررب

 تسا نکمم امش
 یسرداد طیارش یاراد

 و یگدنھانپ هدنورپ
.دیشاب مکح غالبا

ریخ ھلب

 دینیبب دیناوت یم ریز کنیل رد
:دیا ینثتسم ایآ

http://www.bridgesnot
borders.ca/uploads/1/3
/2/0/13208493/stca_do

c_final_english.pdf

 یاھ نامزاس زا دیناوت یم امش
 ات دیھاوخب ناگدنھانپ یتیامح
 تابثا یارب ار امش کرادم

 روشک ھمانقفاوتزا ندوب انثتسا
.دننک یسررب ثلاث نما

 :لماش زیآویاف یاھروشک
 ،ایلارتسا ،ناتسلگنا ،اکیرمآ
.دنوش یم اداناک و دنلیزوین

 دجاو ھک یناسک نایم رد
 رد یگدنھانپ یاضاقتطیارش
 ھنیشیپ رطاخ ھب،دنا هدوبن اداناک

 رد یگدنھانپ یاضاقت
 دصرد۴٠ ،زیآویاف یاھروشک

PRRA یاھ هدنورپ زا
.تسا هدوب زیمآ تیقفوم

دینک عورش اجنیا زا

زا دیناوت یمنً انوناق امش
 یزرم یاھ هاگرذگ قیرط
.دیوش اداناک دراو ینوناق

 و اکیرمآ زرم رد امش رگا
 ،دینک یگدنھانپ یاضاقت اداناک
 ینثتسم کردم ھک یتروصرد
،دیشاب ھتشادنSTCA زا ندوب

 زا ھلاس کی جارخا مکح
 رگیدً انوناق و دیریگ یم روشک
 هاگداد تساوخرد دیناوت یمن
یم .دیھد اداناک رد یگدنھانپ
 یاضاقت نتفرگ سپزاب اب دیناوت

 قافتا نیا زا دوخ یگدنھانپ
.دینک بانتجا

 رددور ماسگر قیرط زا ایآ
 رد اھزرم ندوب ھتسب نامز
 اکیرمآ کاخ ھب دییوک نامز
 ار اجنیا ؟دیا هدش هدنادرگزاب

 :دیناوخب
https://www.cbsa-

asfc.gc.ca/refugee-asile-
covid-eng.html

 هاگرذگ قیرط زادارفا یخرب
 ماسگر دننام یمسر ریغ یاھ

 یم اداناک کاخ دراودور
زا تاعالطا بسک یارب.دنوش

 :دیناوخب ار اجنیا دور ماسگر
http://www.bridgesnot
borders.ca/info-1.html

ریخ ھلب

2021 ربماسد :شیاریو نیرخآ

https://sanctuarycanada.ca/?page_id=278 .دیبایب لباقم کنیل رد ار ھحفص نیا دیناوت یم امش

http://www.bridgesnotborders.ca/uploads/1/3/2/0/13208493/stca_doc_final_english.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/refugee-asile-covid-eng.html
http://www.bridgesnotborders.ca/info-1.html
https://sanctuarycanada.ca/?page_id=278

