
 

 

 

 

  برای مصاحبهتن درخواست کننده گان اسپانسرشيپ مهاجرين يا پناهندگانآماده ساخ

 

  يا پناهندگانمهاجرينسپانسرشيپ ا درخواست کننده گان  مهم تصميم گيری در موردروند کانادا مصاحبه با افسران ويزَه
هدف .  هم تليفون برای مصاحبه دعوت ميشوندپست، پست الکترونيکی يا ايميل و يادرخواست کننده گان به وسيلَه  .ميباشد

 يا مطابق به برنامَه اسپانسرشيپ شخصی مهاجرين درخواست کنندهاطمينان حاصل شود که تا  اين استاز انجام مصاحبه  
با در نظر داشت وضيعت درخواست اسکان مجدد به کانادا است و  واجد شرايط و قابل قبول برای اسکان مجدد پناهندگان

 . راه حل مطلوب برايش ميباشدکننده

در مورد آمادگی گرفتن برای توصيه های را  1ابسته ميباشد، اين سندچون تصميم افسر ويزه عمدتًا به نتيجَه مصاحبه و
  لطفًا به ياد داشته باشيد که اين سند .در نظر گرفته شوند، ارائه ميداردمصاحبه و مسايلی که در جريان و بعد از مصاحبه 

 کمک  با افسر ويزَه کانادامصاحبَه تانقانونی نميباشد اما منحيث رهنما ميتواند شما را در گرفتن آمادگی برای مشورَه 
 .نمايد

 :قبل از مصاحبه

) سفارت(فتر ويزه  به دتانبه ارتباط کيس که را  تقويت کنندَه  و اسنادتمام کاپی های فورمه های درخواستبا دقت کامل 
به تماس شويد تا با سپانسر تان هر چه زودتر  اگر شما کاپی ها را در اختيار نداريد . نمائيدمرور تسليم داده شده بودند

 لطفًا ويت کنندَه کيسق تحين مرور فورمه های درخواست و اسناد. ايشان شما را در بدست آوردن کاپی ها کمک نمايند
 :نکات آتی را در نظر بگيريد

  ازدواج ها ، تولد ها، ( ؟ اگر تغييرات ، ميباشدتذکر داده شده است  فورمه ها که درهمانسانی خانوادهآيا ترکيب
و سپانسر ) سفارت(در فورمه های درخواست منعکس نگرديده اند لطفًا قبل از مصاحبه به دفتر ويزه ) وفات ها

 .تان اطالع دهيد

 ند بايد در فورمه های درخواست تمام اعضای خانواده به شمول کسانی که الدرک اند يا فکر ميشود فوت نموده ا
چه و چه شما را همراهی ميکنند (اگر متوجه شديد که بعضی از اعضای خانوادَه تان . تذکر داده شده باشند
و به سپانسر تان به صورت ) سفارت(شامل فورمه ها نيستند لطفًا هر چه زودتر به دفتر ويزه ) همراهی نميکنند

 .تحريری اطالع دهيد

                                                            
  يا پناهندگاندفتر مهاجرين، )MIIC(ما های تهيه شدَه موجود توسط انجمن بين االديانی مهاجرت منيتوبا سند به کمک رهن  1

 . تهيه شده است(CCR)  يا پناهندگانو انجمن کانادايی برای مهاجرين (ORAT)قلمرو مذهبی اسقف اعظم تورانتو 
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 اگر اشتباهاتی را .  استدرستو  تازه ترين نمائيد که معلومات مندرج در فورمه های درخواست اطمينان حاصل
 .و سپانسر تان اطالع دهيد) سفارت(در فورمه های درخواست مييابيد لطفًا قبل از مصاحبه به دفتر ويزه 

  اند، ارائه نموده ايد موجود تان را که کيسمرتبط به  ويت کنندَهق ت اسنادتماماطمينان حاصل نمائيد که. 

 :ويت کنندَه کيسقمثال های اسناد ت

  مقاالت اخبار، نامه ها و بيانات تهديد آميز، بيانات دوستان و ( تان  يا پناهندگی خصوصی مهاجرتحکايتثبوت
 )اعضای فاميل، راپورهای پوليس و غيره

 بودندت مشابه به حاالت شما مواجه شده اسنادی که نشاندهندَه وقايع اتفاق افتاده برای مردم ديگر که با حاال ،
 .)مثًال خويشاوندانی که به حيث مهاجر تشخيص داده شده اند. ( باشد

 تمام اسناد هويت خصوصی موجود 

  نکاحنامه، طالقنامه، اسناد تولد و يا غسل تعميد اوالد های تان(اسناد مربوط حالت مدنی و ترکيب خانوادَه تان( 

 کميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين در شده از جانب تمام اسناد و مکاتيب صا)UNHCR (به شما 

 اسناد مربوط به حيثيت شما در کشوری که فعًال در آن اقامت داريد. 

 اسناد نشاندهندَه مشکالت تان در کشوری که فعًال حضور داريد و 

  ی و غيرهراپور های داکتر، نتايج معاينات صح(مشکالت صحی و روانی اسناد نشاندهندَه( 

  خويش را بدانيد يا پناهندگیحکايت مهاجرت

به طور مثال . به ياد داشته باشيد که يکی از عام ترين داليل برای ردی، ارائَه معلومات و اظهارات ناسازگار است
س پ. واقعيت های اظهار شده در هنگام مصاحبه با معلومات ارائه شده در فورمه های درخواست مختلف باشندزمانيکه 

هنگام . ميباشد، به دقت بخوانيد) سفارت(حکايت خصوصی تانرا که بخشی از درخواست تسليم داده شدَه تان به دفتر ويزه 
 :مرور حکايت خويش لطفًا به نکات آتی توجه کنيد

  صورت بوده و بهحقيقیاتفاق افتاده ) و اعضای خانوادَه تان( که به شما وقايعیاطمينان حاصل نمائيد که تمام  
 .درست تاريخ گذاری گرديده است

 و موقعيتتاريخزمان،   در مورد جزئيات مهملستی از  توصيه ميشود تا .حکايت تانرا خوب به ياد داشته باشيد  
 وابسته به حالت اندوهناک شما به وقوع پيوسته است تهيه افراد و سازمانهایکه به خانوادَه شما و وقوع وقايع 

 .جريان مصاحبه اين جزئيات را فراموش کنيدزيرا ممکن است در  يدنمائ

 شخص مذکور ميتواند در مورد زندگی تان در وطن . تمرين کنيد قبًال با کسی که بااليش اعتماد داريد مصاحبه را
 .و داليلی که موجب فرار تان گرديد، بپرسد

  ادث و تاريخ های  در حکايت خصوصی خويش ميشويد يا فکر ميکنيد بعضی وقايع، حومتوجه اشتباهاتیاگر
 .سپانسر تان اطالع بدهيداو ) سفارت( به دفتر ويزه قبل از مصاحبهذکر نشده اند لطفًا مرتبط 



  اگر ميخواهيد در رابطه به وقايعی که به شما يا به اعضای خانوادَه تان اتفاق افتاده و قبًال در حکايت خصوصی
و ) سفارت( زودتر به صورت تحريری به دفتر ويزه ، لطفًا هرچهمعلومات بيافزائيدتان ذکری از آن نرفته 

 .سپانسر تان اطالع بدهيدا

 :در جريان مصاحبه

تاريخ مصاحبَه تانرا از . کانادا به شما در مورد تاريخ، زمان و مکان مصاحبَه تان اطالع خواهد داد) سفارت(دفتر ويزه 
 .ياد نبريد

 يد حد اقل نيم سعی نمائ. کنيدنبايد دير . ت معين آن برسانيد خود را به جای مشخص شده  به روز و به وقديشما با
 .قبل از وقت مصاحبه برسيدساعت 

  اگر شما تقاضای يک ترجمان را نموده باشيد، يک ترجمان . يک افسر ويزَه کانادا با شما مصاحبه خواهد کرد
 .نيز در اتاق با شما خواهد بود

 نده شدن تان گرديده بودند و مهاجرت يا پناهادعای ه با عث ماهيت و عواملی کسر ويزه از شما در مورد فا
چرا مجبور به ترک کشور تان شديد، چرا نميتوانيد :  خواهد پرسيدحالت فعلی در کشور اصلی و کشور پناهگاه

تحصيالت تان، تجارب برگرديد و چرا نميتوانيد جای که حاال هستيد باقی بمانيد؟ بر عالوه شايد از شما در مورد 
اری تان، زندگی خانوادگی تان، آشنايی با زبانهای فرانسوی و انگليسی، معلومات در بارَه کانادا و انگيزه ها و ک

 .احساسات تان برای اسکان در آنجا سواالتی پرسيده شود

 حين مصاحبه چگونه خود را اداره کنيد؟

  به طرف افسر يشه حين صحبت  هم. هراس نداشته باشيدخواهد برداز افسر مهاجرت که مصاحبه را پيش
 )مگر اينکه لحظَه احساساتی يا هيجانی باشد(  کوشش نکنيد به طرف پائين ببينيد .مصاحبه کننده ببينيد

  بر عالوه جوابات تان .  جواب بدهيدمکمل و صادقانه و سواالتش را به افسرويزه اعتماد داشته باشيدشما بايد
 .بايد واضح و متمرکز به موضوع باشد

 برای تان  و از افسر بخواهيد تا سوالش را تکرار کند و يا هم به الفاظ ديگر خجالت نکشيدر سوال را نفهميديد اگ
 .طرح نمايد

  به ياد . شما بايد صرف حقيقت را بيان کنيد، حتی اگر بسيار ساده هم به نظر برسد.مبالغه نکنيددر حکايت تان 
ن و نادرست منجر به رد شدن يک درخواست مهاجرت يا اظهارات حاوی معلومات دروغيداشته باشيد که 

 .پناهندگی شده ميتواند

 که همه موضوعاتی را شما بايد .فکر نکنيد که افسر ويزه موضوعی را که برای شما بديهی و آشکار است ميداند 
چارچوب  در ويژه گی های فرهنگی و رسم و رواج ها مخصوصًا زمانيکه مسايل .بگوئيدميخواهيد افسر بداند 

 .حکايت خصوصی تان به ميان مييايد بايد در مورد همه به افسر ويزه تشريحات بدهيد

 در  که شامل درخواست تان هستنداعضای خانوادَه شما اطمينان حاصل کنيد که در مورد خطراتی که متوجه 
  . هم باشدی تانخطرات برای اوالدهاواند شامل تاين مي. صورت برگشت شان به وطن شده ميتواند صحبت کنيد

  ی را ارائه داشته ايد به افسر يادآور شويد که اسناد وجود دارند و اشاره کنيد که آن اسناد چگونه اسناداگر قبًال
 .ميتوانند حکايت تانرا تقويه نمايند



  اگر . دآن به افسر ويزه بگوئي رونما گرديده در مورد تغييراتی در ترکيب خانوادَه تاناطمينان حاصل کنيد که اگر
اگر در مورد اعضای جديد خانوادَه تان . اخيرًا ازدواج نموده ايد يا صاحب طفلی شده ايد به افسر ويزه بگوئيد

 .اظهاراتی نداشته باشيد ممکن به آنان اجازه داده نشود تا در آينده با شما يکجا شوند

 و هراسان ت بسازيد، خجالت نکشيد اگر دستپاچه يا ناراحت هستيد و به يک وقفه ضرورت داريد تا خود را راح
 .ای يک وقفه را کنيدضاز افسر ويزه تقا. نباشيد

 اگر شما در جريان مصاحبه به . مصاحبه را بدون گفتن همه مسايلی که ميخواستيد به افسر بگوئيد ترک نکنيد
يد شد صورت مکمل در مورد تمام خطراتی که مواجه شده ايد و يا در صورت برگشت به وطن مواجه خواه

 .صحبت ننموده باشيد پس افسر ويزه هنگام تصميم گيری آن خطرات را مد نظر نخواهد گرفت

 :همکاری ترجمان

اگر شما . گر شما فرانسوی يا انگليسی صحبت نميکنيد، ترجمانان ميتوانند شما را در جريان مصاحبه کمک کنندا
 :در جريان مصحبه به کمک ترجمان نياز داريد

 و ترجمان از شما را ميفهميدخوبصحبت ترجمان را نيد که شما اطمينان حاصل ک . 

  بتواند هر کلمَه را  جواب بدهيد تا ترجمان با استفاده از جمالت کوتاهتمام سواالت را به طور واضح و
به ياد داشته باشيد که ترجمانان اجازه ندارند تا جواب شما را خالصه کنند . که شما ميگوئيد ترجمه کند

 . مت های از آنرا حذف نمايندو يا قس

 هراس نداشته  در مقابل ترجمان به دليل تعلقات دينی، مذهبی، فرهنگی يا قومی شان از صحبت صادقانه
.  رول ترجمان در قسمت کمک به شما و افسر ويزه برای فهميدن صحبت های يکديگر ميباشد.باشيد
 . باشداثرگذاران نميتواند در تصميم گيری افسر ويزه مترج

  به صورت فوری به ، لطفًا اشتباه کرد يا قسمتی از معلومات را حذف نموداگر فکر ميکنيد ترجمان
  . و اصالح آن نترسيداشتباه  قطع صحبت ترجمان در صورت از. افسر ويزه بگوئيد

  فورًا افسر ويزه را در جريان کارش به خوبی انجام نميدهداگر به اين نتيجه ميرسيد که ترجمان موجود 
 به طور مثال اگر ترجمان به عين زبان شما تکلم نميکند و اين باعث ايجاد سوء تفاهمات .قرار بدهيد

 برای گفتن اينکه فکر ميکنيد ترجمان .ميشود، شما بايد مودبانه تقاضای يک ترجمان ديگر را کنيد
 . نمانيدتا آخر مصاحبه منتظر اشتباهاتی داشت، 

 ا را از زبان خود تان به صورت اشتباه نقل ميکنند يا دچار سوء  حرف های شماگر افسر يا ترجمان
تفاهم در مورد حرف های تان شده اند از اصالح اشتباهات يا سوء تفاهمات شان احساس خجالت يا 

 .هراس نکنيد

  و شما خود را راحت احساس نميکنيد تا در ) و يا برعکس(اگر شما يک خانم هستيد و ترجمان يک مرد
 خصوصی تان در حضور او صحبت کنيد، بدون احساس خجالت يا هراس به افسر ويزه مورد تجارب

 .در اين باره بگوئيد

 :چه چيز ها را با خود به مصاحبه بياوريد

 :مانند.  يی را که در اختيار داريد با خود بياوريداسناد اصلیلطفًا تمام 



 است تان شامل انداسناد هويت برای خود و تمام اعضای خانوادَه تان که در درخو. 

  در وطن را تقويه کنندآزار و اذيتهراس از اسنادی که بتوانند حکايت خصوصی تانرا و . 

  نسپرده ايد بايد به افسر ويزه ) سفارت(اگر شما اسنادی را با خود به مصاحبه مياوريد که قبًال به دفتر ويزه
 .اد را ارائه نمائيدتشريح نمائيد که چرا قبل از مصاحبه نتوانسته بوديد اين اسن

 اگر کدام يک از اسناد تان به زبان انگليسی يا فرانسوی نيست، لطفًا کاپی ترجمه شدَه آن سند را با خود بياوريد. 

  اگر کدام يکی از اسناد تقاضا شده را نداريد، لطفًا آماده باشيد تا به افسر ويزه تشريح کنيد که چرا آن سند را
 .نداريد

 :بعد از مصاحبه

اگر درخواست تان قبول شد در پايان . موًال افسر ويزه در ختم مصاحبه تصميمش را گرفته و با شما در ميان ميگذاردمع
اما در بعضی حاالت افسر ويزه ممکن برای گرفتن تصميم به وقت . به شما داده خواهد شد مصاحبه فورمه های صحی 

 .بيشتر نياز داشته باشد

 : صحی به شما داده نشداگر در ختم مصاحبه فورمه های

  لطفًا . آغاز کنيد تعميرلحظَه دخول تان بهخلص مصاحبَه تانرا از تهيَه توصيه ميشود تا فورًا بعد از مصاحبه 
 .لستی از سواالت پرسيده شده از شما و جواباتی را که شما ارائه نموديد بسازيد

 طور مثال شما فراموش کرديد حقايق مهمی را اگر فکر ميکنيد که چيزی بدی در جريان مصاحبه اتفاق افتاد به 
 .سپانسر تان تحريری اطالع دهيداتذکر بدهيد، لطفًا به صورت فوری به افسر ويزه و 

  و ) سفارت( را بدست آورديد، لطفًا به صورت فوری آنرا به دفتر ويزه جديدیاسنادی اگر بعد از مصاحبه شما
 .بفرستيد) سپانسرتانا(
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