Supporting documents checklist
ProtectDefenders.eu Canadian Resettlement Stream

The below documents have to be submitted in each case, upon
availability. Mandatory documents are marked with a star (*). For the
starred documents, in case the document is not available, an
explanation has to be attached.
1) Passport/travel document (even expired), visas and the entry
stamp to country of asylum/residence *
2) Other documents pertaining to legal registration with the
government and/or UNHCR of the country of current residence *
3) National IDs *
4) Marriage and birth certificates *
5) UNHCR registration/recognition documents *
6) One photo from each family members taken in the past 6 months
per this link *
7) Custody or statutory declaration for adopted children/relatives *
8) Work documents (contracts, ID cards, letters of reference)
9) Education documents (higher education certificates only)
10) Documents pertaining to the experienced threats and protection
risks (Police reports, news articles, hospital records, doctor’s
notes, warning letters, etc)
Please note that:


All documents have to be scanned with a quality of 400 DPI or
higher.



Documents (other than IDs) are accepted only in French or
English. If you need support with translating your documents,
please inform your Case Worker.



If you are found eligible and you don’t have a passport/travel
document, your request will be screened and handled on a case
by case basis. PD.eu cannot commit to obtaining travel
documents/passports for applicants at this stage.



Any manipulation in the documents or faking a document will
amount to misrepresentation which could affect or delay the
processing of your case.

فمهمرمسمتم مدمامرمکم المزممم
جمهمتم امرمسماملم دمرمخمومامسمتم پمنمامهمنمدمگمیم وم امسمکمامنم مجمدمدم بمهم دموملمتم کمامنمامدمام
پمرمومژمهم امسمکمامنم مجمدمدم -م ProtectDefenders.eu
اسناد زیر (در صورت که موجود و قابل دسترس باشد) باید همراه با
درخواست شما ارسال شوند .مدارک الزامی با یک ستاره (*) در کنار آنههها
مشخص شده اند .در صورت عههدم موجههودیت و قابههل دسههترس بههودن اسههناد
الزامی (ستاره دار) الزم است توضیح کوتاه در خصوص آن ارائه شود.
* .1پاسپورت و مدارک سفر (حتا منقضی شههده) همههراه بهها ویههزا و صههفحه
مهرخورده هنگام ورود به کشور ،محل اسکان فعلی
 * .2کارت هویت ملی (تذکره)
 * .3نکاح خط و کارت تولد
 * .4مدارک ثبت نام یا تعیین وضعیت پناهندگی بها کمیسههاریای سههازمان
ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR
 * .5مدارک مرتبط با اقامت قانونی شما در کشور ،محل اسکان فعلی
( ویزا یا اجازه اقامت قانونی یا ههر نهوع ثبت نهام قهانونی بها مقامهات
کشور)
 * .6یک عکس (گرفته شده در  ۶ماه گذشته) از هر عضو خههانواده بهها این
مشخصات ،نام و تاریخ تولد مطههابق پاسههپورت پشههت عکس نوشههته
شود.
 * .7مهههدارک مرتبهههط بهههه حضهههانت و سرپرسهههتی (در صهههورت وجهههود
فرزندخوانده)
 .8مهدارک کهاری (قراردادهها ،کهارت ههای شناسهایی ،نامهه ههای ارجهاع و
حمایت از محل کار سهابق یها سهازمان ههای فعهال در زمینهه حقهوق
بشر)
 .9مدارک تحصیلی (فقط مرتبط با تحصیالت عالی ،دانشگاهی و باالتر)
 .10مدارک مرتبط با خطرات و تهدیداتی که تجربه کرده ایههد (گههزارش هههای
پلیس ،گزارش های خبری در خصوص حادثه ،گزارش شههفاخانه ،خههط
داکتر  ،تهدیدنامه و غیره)

لطفا توجه کنید:







همه مدارک باید با کیفیت  DPI 400یا باالتر اسکن شوند.
تمههام اسههناد (بههه اسههتثنای تههذکره) فقههط بههه زبههان فرانسههوی یهها انگلیسههی
پذیرفته می شوند .در صورت نیاز به کمک جهت ترجمه اسناد تههان لطفهها
با افسر مسوول پرونده خود در میان بگذارید.
در صههورت کههه شههما واجههد شههرایط شههناخته شههوید ولی فاقههد مههدارک
سفر/پاسپورت باشید ،درخواست شما برای بررسی امکان ارجههاع و سههفر
به صورت جداگانه و استثنایی بررسی خواهد شد .در حال حاضر سههازمان
ما نمی تواند تضمین کند که ما قادر بههه تهیههه ی مههدارک سههفر بههرای شههما
خواهیم بود.
هرنوع دست کاری در اسههناد یهها جعههل اسههناد بههه عنههوان ارائههه اطالعههات
غیرواقعی در نظر گرفته شده و می تواند باالی کیس تههان تههاثیر بگههذارد یهها
طی مراحل آن را به تاخیر بیاندازد.

