
Подання заяви про статус біженця 
в Канаді

Чи підпадаєте ви під виняток до
Угоди про безпечну третю країну 

(STCA)?

Ви маєте право 
подати заяву про 
надання статусу 

біженця в офіційному 
наземному порту 

в’їзду
Якщо ви в’їжджаєте в 

Канаду, ви можете 
подати внутрішню 
заяву про надання 

статусу біженця

Ваша заява, швидше за все, 
буде успішною, якщо у вас є 
адвокат. Ви можете мати право 
на юридичну допомогу.

Канада перевірить, чи подавали ви 
коли-небудь заяву про надання 

статусу біженця в країні «5 очей».

Ви можете бути визнані 
невідповідними для слухання 

щодо біженців; ви можете 
оцінити вашу справу за 

допомогою оцінки ризику 
перед вилученням (PRRA)

Ви можете мати 
право на повне 

слухання та 
рішення щодо 

біженців

Ні Так

Дізнайтеся, чи 
підпадаєте ви під

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

c_final_english.pdf

Ви можете попросити 
організацію підтримки 

біженців перевірити 
ваші документи, які 

підтверджують ваше 
виключення з Угоди про 
безпеку третьої країни.

Країни «5 очей»: США, 
Великобританія, 

Австралія, Нова Зеландія 
та Канада

40% PRRA були 
успішними серед людей, 

які не мали права 
подати заяву про 

надання статусу біженця 
в Канаді через 

попередню заяву про 
надання статусу біженця 
в іншій країні “5 очей”.

Починай тут

Ви не маєте права
в’їжджати в офіційний 
наземний порт в’їзду

Якщо ви подасте заяву 
про надання статусу 

біженця на кордоні США 
та Канади без 

підтвердження винятку 
із STCA, ви отримаєте 
однорічний наказ про 

виключення і не 
матимете права на 

слухання щодо статусу 
біженця в Канаді. Ви 

можете уникнути цього, 
відкликавши свою заяву.

Канадсько-український 
дозвіл на екстрені поїздки

Канадсько-український 
дозвіл на екстрені поїздки 

(Canada-Ukraine 
authorization for emergency 
travel, CUAET) — це один із 
низки спеціальних заходів 
уряду Канади на підтримку 
народу України. Докладна 
інформація про програму 

CUAET і те, як подати заяву 
на отримання спеціальних 

віз, дозволів, а також 
продовжити термін дії 

документів доступна на 
сторінці IRCC за 

посиланням імміграційні 
заходи для України.

Деякі люди в'їжджають в 
Канаду через 

неофіційний перехрестя, 
наприклад Роксхем-
роуд. Щоб отримати 

інформацію про Roxham 
Road, див.: 

http://www.bridgesnot
borders.ca/info-1.html

Ні Так
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