
ماھي One Year Window؟ 

One Year Window (OYW) ھو بند من قانون Immigration and Refugee Protection Act یساعد الالجئین على 
لم ّ شمل األسرة. وھو یسمح  للالجئین المعاد توطینھم في كندا، في غضون سنة واحدة من وصولھم، لتحدید أفراد أسرتھم 

الذین في الخارج ممن كانوا غیر قادرین على السفر معھم بھدف جلبھم وإعادة توطینھم. وسیتم معاملة أفراد األسرة الذین تم 
تحدیدھم في إطار OYW كالمعالین من أفراد العائلة األصلیین، وبالتالي لن یحتاجوا إلى فحص حكایة لجوئھم. ومع ذلك، 

ینبغي أن تتوفر فیھم جمیع متطلبات الھجرة األخرى. 

القبول أن  عدم أسباب وتشمل. بالنسبة إلى كندا مرفوضا لیس أنھ من للتأكد األسرة فرد التأشیرة طسیتفحص ضبا •
 اناإلنس لحقوق انتھاكات ارتكابھ المنظمة، أو الخطیرة الجرائم من تاریخ وجود القومي، لألمن تھدیدا الفرد لیشكّ 

 .مزاعم مضللة انخراطھ في أو العامة، الصحة على خطرا كونھ أو الدولیة
 جمیعل الدعم بتقدیم الكفالء لتزمی توفر الدعم المناسب لالستقرار. لضمان OYW طلب التأشیرة ضباطكما سیتفحص  •

 جمیع عمد عن مسؤولون الكفالء أن یعني وھذا. تقدیم الطلبات وقت في المرافقین، غیر أولئك بما فیھم األسرة أفراد
 One-Year Window.  في إطار الحق وقت في یصلونس الذین أولئكعن  حتى األسرة، أفراد

 مھمة مالحظة

إدراجھم في طلب قد تم one-year window  إطار شملھم في طلب لم األسرة الذین تم تقدیم أفراد كافة یكون أن یجب
 .ةاألصلی العائلة أفراد مغادرة قبل إلیھ أضیفوا أو األصلیین األسرة من قبل أفراد الدائمة اإلقامة على لحصولا

 ؟OYWمن ھو المؤھل ألن تنطبق علیھ شروط 

أفراد األسرة المستحقین ھم: شریك الحیاة أو الشریك بحكم القانون؛ األطفال المعالین التابعین للالجئ الذي أعید توطینھ 
أو زوجھ / زوجتھ أو الشریك بحكم القانون؛ واألطفال المعالین التابعین لألبناء المعالین. 

عموما، یجب أن تكون أعمار األطفال المعالین أقل من 22 وغیر متزوجین، أو ممن یتطلبون اھتماما مستمرا نتیجة لحالة 
صحیة. ویُحسب سن األطفال المعالین من تاریخ تقدیم طلب اإلقامة الدائمة من قبل أفراد العائلة األصلي. لذا إذا أصبح شخص 

ما  22عاما بعد تاریخ تقدیم طلب العائلة األصلي وكان مستوفیا لجمیع المتطلبات األخرى، فإنھ سیبقى مؤھال لاللتحاق 
 .OYW بالعائلة كُمعال في إطار

إذا لم ینطبق علیھم تعریف فرد  OYWالشمل ضمن إطار برنامج  قع فإن المعالین لن یكونوا مؤھلین للمّ وفي حقیقة األمر الوا
 .R1 (3)األسرة الموضح في 

 OYW.إطار  ضمن كندا إلى والیصل المكفولین األسرة ألفراد قاطع بشكل محدد وقت الیوجد One Year Windowفي 
 وراءه. فھمالذین خلّ  األسرة ألفراد طلب تقدیم الرئیسي الطلب لمقدم حیث یمكن ستحقاقاال فترة قصد بھا مجردالواحدة یُ  السنة

صفحة معلومات
One Year Window opportunity فرصة لم الشمل عبر نافذة السنة الواحدة



 OYWمسئولیات الكفالء في إطار 

، سیتم إبالغ مجموعتك عن  OYWإذا أراد أحد األشخاص ممن كفلتھم للقدوم إلى كندا كالجئ بكفالة خاصة أن یتقدم بطلب 
من استمراریة قدرتك ورغبتك في تقدیم دعم االستقرار. وبموجب اتفاقیة الكفالة وخطة  طلب عضو العائلة غیر المرافق للتأكد

طالبین بتقدیم الدعم لكافة أفراد األسرة طوال مدة الكفالة، بغض النظر عن وقت الوصول، إال إذا عتبر الكفالء مُ االستقرار، یُ 
 ھم.قادرین على تقدیم الدعم المناسب لعائالتكندا  ن فيوكان الالجئ

 الكفالة. تعھد في  األصلي الكفالة طلب تقدیم وقت المرافقین والغیر مرافقین، األسرة، أفراد جمیعإدراج ینبغي 

 ؟OYW  جانب إلى أخرى خیارات ھناك ھل

 سببب األسرة أفراد رفض تم إذاف. الھجرة متطلباتل غیر مستوفٍ  ألنھ الطلب رفض تم إذا بدیالن، نحالّ  یوجد :بدیلة حلول
 األسرة كفالة فرد من أفراد بطلب التقدم أو آخر كفیل السعي إلیجاد یناألصلی األسرة أفرادفبإمكان  لالستقرار، دعم وجود عدم

 .الكفالة لعائلتھ) تقدیم من یمكنھ وضع في الفرد كان إذا(

 Humanitarian andوالرأفة  اإلنسانیة تقدیم طلب الحاالت ھو استیفاء المتطلبات عدم بسبب للمرفوض الوحید السبیل
Compassionate. 

 استمارة الطلب IRCC Application وإرشادات حول عملیة OYW متوفرة على االنترنت على الموقع التالي: 

www.cic.gc.ca/english//information/applications/guides/5578ETOC.asp 

أین یمكنك الحصول على المزید من المعلومات ؟
للمزید من المعلومات برجاء االتصال بـ 

 :Refugee Sponsorship Training Program (RSTP) برنامج التدریب على كفالة الالجئین
1-877-290-1701
www.RSTP.ca

http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/ip/ip03-part3-eng.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5578ETOC.asp
mailto:info@rstp.ca
http://www.rstp.ca/



