
எல்லையில் அகதிகளுக்கான உாிலைகள் 
 

உங்களுலைய உாிலைகலை அறிந்திருங்கள் வழிகாட்டி - 

அகதியுாிலை ககாருவதற்காக ஐக்கிய அமைாிக்க 

நாடுகைிலிருந்து கனைாவுக்கு வருகின்ற US குடியுாிலை 

அற்றவர்களுக்கானது. 

 

உங்களுக்கும் உங்களுலைய குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்லபத் கதடுகின்ற உாிலை 

உங்களுக்கு இருக்கின்றது. உங்களுலைய தீர்ைானங்களுக்கு ஆதரவைிக்கும் தகவல்கலை 

இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்கு வழங்குகின்றது. இலவ மபாதுவான தகவல்கள், 

சட்ைாீதியான ஆகைாசலனகள் அல்ை. இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்களுைன் 

கைலும் பை தனித்துவைான விபரங்கலை நீங்கள் கருத்தில் மகாள்ை கவண்டும், எனகவ 

சாத்தியைாயின் ஒரு சட்ைத்தரணியுைன் கலதயுங்கள். 

 

Law Union of Ontario (ஒன்ராறிகயா சட்ை அலைப்பின்) குடிவரவுச் சட்ைக் குழு ைற்றும் 

No One Is Illegal (ஏவரும் சட்ட விர ோதமோனவர்கள் அல்ல) எனப்படும் அமமப்புகளோல் 

இந்த வழிகாட்டி தயாாிக்கப்பட்டுள்ைது. African-Canadian Legal Clinic (ஆபிாிக்க 

கனடிய சட்ை லையம்) இதற்கு ஆதரவைித்துள்ைது. 

 

நுலழவிைம் (Port of Entry) ஒன்றின் ஊைாக வருதல் 

 

கனைாவுக்குள் சட்ைாீதியாக நீங்கள் நுலழயக்கூடிய இைம் ஒரு நுலழவிைம் 

எனப்படும். ஐக்கிய அமைாிக்க நாடுகைிலிருந்து வரும் நலைைாந்தர், கபருந்துகள், 

ைிதிவண்டிப் பயணிகள், புலகயிரதங்கள் ைற்றும் கைாட்ைார் வாகனங்கள் 

கனைாவுக்குள் நுலழகின்ற இைம் தலர நுலழவிைம் எனப்படும். ஏலனய 

நுலழவிைங்கைாக விைான நிலையங்களும் துலறமுகங்களும் இருக்கின்றன. 

 

சட்ைபூர்வைான தலர நுலழவிைத்தில் வந்துகசர்பவர்கைில் பைம , கனைாவில் 

அகதிநிலை ககார முடியாைல் தடுக்கும் பாதுகாப்பான மூன்றாம் நாடு ஒப்பந்தம் (STCA) 

எனப்படும் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கனைாவும் ஐக்கிய அமைாிக்க நாடுகளும் 

லகமயாப்பைிட்டுள்ைன.  

 

இந்தத் தலைக்கு மூன்று விதிவிைக்குகள் உள்ைன. இந்த மூன்று நிலைலைகைிலும், 

தலர மூைைான ஒரு நுலழவாயிலில் நீங்கள் வந்து கசர்ந்தாலும், அகதியுாிலைலயக் 

ககாருவதற்கு நீங்கள் தகுதியுலையவராக இருக்கைாம். 

 



1) ஒகர பால் அல்ைது எதிர்ப் பால் துலணவர், இலணந்துவாழும் பங்காைி, சட்ை 

பூர்வைான பாதுகாவைர் (ககாாிக்லகயாைர் 18 வயதுக்குட்பட்ைவராயின்), பிள்லை, 

மபற்கறார், சககாத ர், கபரர், கபரப்பிள்லை, தாயின்/தந்லதயின் சககாதரர், 

ைருைகன்/பபறோமகன்/ைருைகள்/பபறோமகள் கபான்ற குடும்பத்தவர்கள், உங்களுக்குக்  

கனைாவில் இருந்தால், தலர மூைைான ஒரு நுலழவாயிலில் நீங்கள் வந்து கசர்ந்தாலும், 

அகதியுாிலைலயக் ககாருவதற்கு நீங்கள் தகுதியுலையவராக இருக்கைாம். ஆனோல், 

குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அலனவரும் தகலையுலையவர்கள் ஆக ைாட்ைார்கள்.  

 

எல்லைக்கு நீங்கள் வரும்கபாது, உங்களுலைய குடும்ப அங்கத்தவர் நாட்டில் இருக்கிறார் 

என்றும் அவருக்குக் கனைாவில் குடிவரவு நிலை இருக்கின்றது என்றும் 

நுலழயுைைிடத்தில் நீங்கள் குடிவரவு அதிகாாிக்கு நிரூபிக்க கவண்டும். கனைாவில் 

குடிவரவு நிலை என்றால், அவருலைய அகதிக் ககாாிக்லக அல்ைது மவைிகயற்ற 

முன்பான ஆபத்து ைதிப்பீடு மவற்றியலைந்திருக்கிறது அல்ைது அவர் ஒரு நிரந்தரக் 

குடியிருப்பாைர் அல்ைது ஒரு கனடியப் பிரலை அல்ைது  அவலர மவைிகயற்றும் 

கட்ைலை நிறுத்தப்பட்டுள்ைது, அல்ைது அவருக்கு  கவலை மசய்வதற்கான அல்ைது 

படிப்பதற்கான அனுைதி இருக்கிறது அல்ைது அவர் ஒரு அகதியுாிலைக் ககாாிக்லகயாைர், 

அத்துைன் அவருலைய ககாாிக்லக இன்னும் மசயைாக்கத்தில் உள்ைது என்பது 

கருத்தாகும். உங்களுலைய குடும்ப அங்கத்தவாின் மதாைர்புத் தகவல்கள் உங்களுக்குத் 

கதலவப்படும் (உங்களுலைய குடும்ப அங்கத்தவலர அந்த அதிகாாி மதாலைகபசியில் 

அலழத்து ககள்விகள் ககட்கக்கூடும்). உங்களுக்கும் அவருக்குைான உறலவயும், 

கனைாவில் அவருலைய  நிலைலயயும் உறுதிப்படுத்தும் பத்திரங்கள் உங்களுக்குத் 

கதலவப்பைைாம். 

 

2) தனியாகப் பயணிக்கும் ஒரு இைவயதினர் ஆக நீங்கள் இருந்தால், தலர மூைைான 

நுலழவிைத்தில் நீங்கள் வந்து கசர்ந்திருந்தோலும்கூட, அகதியுோிமமமைக் ககாரக் கூடிய 

ஒருவ ோக நீங்கள் இருக்கைாம். நீங்கள் 18 வயதுக்கு உட்பட்ைவராகவும், 

திருைணைாகாதவராகவும் இருப்பதுைன், மபற்கறாருைன் அல்ைது சட்ைபூர்வைான 

பாதுகாவைருைன் நீங்கள் கனைாவுக்கு வரவில்லை, கைலும் கனைாவில் அல்ைது U.S.ல் 

உங்களுலைய மபற்கறார் அல்ைது சட்ைபூர்வைான பாதுகாவைர் இல்லை என்பது இதன் 

கருத்தாகும்.



3) கனைாவுக்கு நீங்கள் வர அனுைதிக்கும், மசல்லுபடியாகும் நுலழவு அனுைதி அல்ைது 

பயண ஆவணம் அல்ைது கவலைமசய்வதற்கான அல்ைது கற்பதற்கான 

அனுைதிப்பத்திரம் இருந்தால், அல்ைது கனைாவுக்கு வருவதற்கு நுலழவு அனுைதி 

உங்களுக்குத் கதலவப்பைாத ஒரு நாட்டிலிருந்து நீங்கள் வந்திருந்தால், தலர மூைைான  

நுலழவிைத்தில் நீங்கள் வந்து கசர்ந்தாலும், அகதியுோிமமலய நீங்கள் ககாரக் கூடியதாக 

இருக்கைாம். 

 

விைானத்தில் அல்ைது பைகில் நீங்கள் வந்திருந்தால், STCAன் கீழ் உங்களுக்கு 

விைக்கைிக்கப்பை ைாட்ைாது. அத்துைன் U.S.ல் அகதி நிலை ைறுக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து 

மவைிகயற்றப்பட்ை பின்னர் கனைாவுக்கு ஊைாகப் கபாக்குவரத்துச் மசய்பவராக 

நீங்கள் இல்ைாைல் இருந்தால், அகதியுோிமமக்கோன விண்ணப்பத்லத நுலழவிைத்தில் 

நீங்கள் ஆரம்பிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். 

 

நுலழவிைத்தில் அகதியுாிலை ககாரல் 

 

STCA விதிவிைக்குகள் காரணைாக, கனைாவுக்குள் நீங்கள் அனுைதிக்கப்பட்ைால் 

அல்ைது விைானநிலையத்தில் அல்ைது துலறமுகத்தில் நீங்கள் வந்துகசர்ந்தால், அந்த 

நுலழவிைத்தில், அகதியுாிலைக் ககாாிக்லகக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ஆரம்பிக்கைாைா 

(அகதியுாிலைக் ககாாிக்லக ஒன்லறக் ககாருவதற்கான தகுதி) எனத் தீர்ைானிக்கும் 

அலுவைர் ஒருவர் உங்கலை கநர்காணல் மசய்வார்.  

 

நீங்கள் அகதியுாிலைலயக் ககாருவதற்கு அந்த அலுவைர் உைனடியாக அனுைதிக்கைாம் 

அல்ைது கனைாவுக்குள் உங்கலை அனுைதிப்பதுைன் கநர்காணலுக்காக இன்மனாரு 

நாள் திரும்பி வரும்படி உங்கைிைம் ககட்கைாம். கைைதிக தகவல்கலைச் 

கசகாிப்பதற்காக, அந்த அலுவைர் உங்கலைத் தடுப்புக்காவலில் (சிலற) லவக்கவும் 

முடியும். 

 

அகதியுாிலை ககாருவதற்கு உங்களுக்கு அனுைதி இல்ைாைல் இருப்பதற்கான சிை 

காரணங்கள் ஆவன (1) நீங்கள் திரும்பிப் கபாகக்கூடிய, இன்மனாரு நாட்டில் அகதி 

அந்தஸ்து உங்களுக்கு இருக்கிறது, அல்ைது (2) கனைாவில் ஏற்கனகவ நீங்கள் 

அகதியுாிலைலயக் ககாாி, அது ைறுக்கப்பட்டுள்ைது, அல்ைது திரும்பப் மபறப்பட்டுள்ைது 

அல்ைது லகவிைப்பட்டுள்ைது, அல்ைது அலதத் மதாைர்வதற்கு அனுைதி இல்லை,  

அல்ைது (3) நீங்கள் 'அனுைதிக்கப்பை முடியாதவர்' எனக் கருதப்படுகிறீர்கள் அத்துைன் 

பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாக இருப்பவர் அல்ைது பாரதூரைான குற்றங்கள் மசய்தவர்  

எனக் கண்ைறியப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 

 

அகதியுாிலை ககாருவதற்கு உங்கலை அந்த அலுவைர் அனுைதித்தால், ஆகராக்கியப் 



பராைாிப்பு ைற்றும்/அல்ைது சமூக உதவிப்பணம் (welfare) மபற்றுக்மகாள்வதற்கு, நீங்கள் 

பாவிக்கக்கூடிய அகதிக் ககாாிக்லகயாைர் பாதுகாப்புப் பத்திரம் (Refugee Protection 

Claimant Document உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அத்துைன் கவலை மசய்வதற்கான 

அனுைதிக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடியதாக இருக்கைாம்.  

 

ரகோோிக்மகைின் அடிப்பலைகள் (Basis of Claim) எனப்படும் முக்கியைான படிவமும் 

உங்களுக்குத் தரப்பைைாம். தயாராக இருங்கள். இந்தப் படிவத்லதப் பூர்த்திமசய்த 

பின்னர், அலதக் குடிவரவு ைற்றும் அகதிச் சலபக்கு (Immigration and Refugee Board) 15 

நாட்களுள் வழங்குவலத நீங்கள் உறுதிமசய்ய கவண்டும். உங்கைால் நிரப்ப 

முடியாவிட்ைால், உதவி மபறுங்கள். அத்துைன் உங்களுலைய ககாாிக்லக பற்றிய 

அலனத்துத் தகவல்கலையும் உள்ைைக்குவலத உறுதிமசய்யுங்கள். 

 

வழலையான நுலழவிைங்கள் அன்றிய கவறு இைங்கைில் கனைாவுக்குள் 

புகுதல் 

 

அகனகைாகனார் தலர மூைைாகக் கனைாவுக்கு வருகின்றனர், ஆனால் நுலழவிைம் 

ஒன்றின் ஊைாககவா அல்ைது உத்திகயாகபூர்வைான எல்லையின் ஊைாககவா அல்ை. 

இது “சட்ை விகராதைானது” அல்ை, ஆனால் நீங்கள் தடுத்து லவக்கப்பைைாம். 

கனைாவுக்குள் வந்த பின்னர், காவல்துலறயினாின் பாதுகாப்பின் கீழ் அல்ைது கனடிய 

குடிவரவுச் மசயைாக்கத்தின் கீழ் நீங்கள் மசல்ை கவண்டியிருந்தால், உங்களுலைய 

நாட்டில் உங்களுக்கு ஆபத்து இருப்பின், அலத உைனடியாக அவர்களுக்குக் கூறுங்கள். 

 

கனைாவுக்குள் நீங்கள் வந்ததும், கனைா எல்லை கசலவ முகவர் நிலையம் (Canada 

Border Services Agency) அல்ைது குடிவரவு, அகதிகள் ைற்றும் குடியுாிலை கனைா  

(Immigration, Refugees, and Citizenship Canada) அலுவைகம் ஒன்றின் (www.cic.gc.ca) 

அலுவைர் ஒருவாிைம் சட்ைப்படி நீங்கள் அகதியுாிலைலயக் ககார முடியும்.



இந்த அலுவைகத்தில் ஒரு கட்டுப் படிவங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்தப் 

படிவங்கலைப் பூர்த்திமசய்து மகாண்டு இந்த அலுவைகத்துக்கு நீங்கள் திரும்பி 

வரும்வலரக்கும், ஆகராக்கியப் பராைாிப்லபகயா, சமூக கசலவகலைகயா நீங்கள் 

மபறமுடியாது. அத்துைன் கவலைமசய்வதற்கான அனுைதிப் பத்திரத்துக்கு நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்கவும் முடியாது. இது நாட்டுக்குள் ககாரல் (in-land claim) என 

அலழக்கப்படும். இந்தப் படிவங்கள் உங்களுலைய ககாாிக்லகயின் அடிப்பலையாக 

இருக்கப் கபாவதாலும், உங்களுலைய அகதியுாிலைக் ககாாிக்லக பற்றித் 

தீர்ைானமைடுக்கும் தீர்ைானமைடுப்பவ ோல் இலவ பார்லவயிைப்படும் என்பதாலும் 

இவற்லறக் கவனைாகத் தயாாியுங்கள். 

 

உங்கலைப் பாதுகாத்தல் 

 

கனடிய குடிவரவுச் மசயைாக்க அதிகாாிகளுக்கும் (கனைா எல்லை முகவர் நிலையம்), 

சிைகவலை காவல்துலறயினருக்கும் நீங்கள் மசால்பலவ யாவும், உங்களுலைய அகதிக் 

ககாாிக்லகக் ககாப்பின் ஒரு பகுதியாக ைாறும், அத்துைன், பின்னர் உங்களுலைய 

அகதியுோிமம வழக்கு விசாரலணயின் கபாது அது பற்றி உங்கைிைம் ககள்விகள் 

ககட்கப்பைைாம். உங்களுலைய மசாந்த நாட்டுக்குத் திரும்பிப் கபாவதற்கு ஏன் 

பயப்படுகிறீர்கள் என்பது பற்றி முடியுைானைவு விபரங்கலை உள்ைைக்குவதற்கு 

முயற்சியுங்கள். வழங்கப்பட்ை தகவல்கள் மபாய்யானலவ எனக் கண்ைறியப்பைல் 

அல்ைது உங்களுலைய பதில்கைிலுள்ை விையங்கலை விட்டுவிடுதல் என்பன, பின்னர் 

வழக்கின்கபாது உங்களுலைய கலதைின் நம்பகத்தன்மமமைப் பாதிக்கக்கூடும். 

 

உங்களுலைய படிவங்கள் ைற்றும் உங்களுலைய அகதி விண்ணப்பத்லதப் பூர்த்திமசய்ய  

உதவுவதற்கு ஆகைாசகர் (ஒரு சட்ைத்தரணி அல்ைது உாிைம் மபற்ற குடிகயற்ற 

ஆகைாசகர்) ஒருவம  நீங்கள் மபற்றுக்மகாள்ை கவண்டும். கைாசைான முலறயில் 

மசயல்படும் சட்ைத்தரணிகள் ைற்றும் குடிவரவு ஆகைாசகர்கள் உள்ைனர், எனகவ 

நம்பகைான ஆதாரவைங்கைிலிருந்து அல்ைது சமூக நிறுவனம் ஒன்றிைைிருந்து 

ஆகைாசகர்கைின் மபயர்கலைப் மபற முயற்சி மசய்யுங்கள். பயணம்மசய்வதற்கு முன்னர் 

சட்ைத்தரணி ஒருவருைன் கலதப்பதற்கும் முயற்சி மசய்ய கவண்டும். கனைாவுக்குள் 

வந்ததும், Legal Aid (சட்ை உதவி) எனப்படும் திட்ைம் ஊைான இைவசைான சட்ை 

உதவிக்கு நீங்கள் தகுதியுலையவராக இருக்கைாம்.  

 

எல்லைலயக் கைப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி மசய்பவர், தன்னுலைய உதவிக்கு பணம் 

மபற்றால், குற்றவியல் அல்ைது குடிவரவு மதாைர்பான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு 

முகம்மகாடுக்க கவண்டியிருக்கைாம். எல்லைலயக் கைப்பதற்கு உதவி மசய்பவர்கள், 

வழங்கும் அந்த உதவி முற்றிலும் ைனிதாபிைான அடிப்பலையிைானது, அதனால் 



அவர்களுக்கு எந்தவிதமோன "மபாருள் நன்லையும்" இல்மல என்பது உறுதி பசய்ைப்பட 

கவண்டும். அகதிகள் கனைாவுக்கு வருவதற்கு உதவுபவராக நீங்கள் இருந்தால், சட்ை 

ஆகைாசலனப் மபற்றுக்மகாள்ளுங்கள். 

 

கனைாவில், வலரபைங்கள், குடியிருப்பு வசதி, அல்ைது ஆதரவு இல்ைாைல், ைிகவும் 

ஒதுக்கப்பட்ை ஒரு இைத்தில் நீங்கள் விைப்பட்டிருக்கைாம். குைிர்காைத்தில் (கனைாவின் 

சிை பகுதிகைில் அக்கைாபாிலிருந்து ஏப்ரல் வலர) எவ்வைவு கநரம் என்றாலும், நீங்கள் 

மவைிகய இருந்தால், தீவிர ஆகராக்கியப் பிரச்சிலனகைால் பாதிக்கப்படுவதற்கான 

சாத்தியம் ைிகவும் அதிகைாக இருக்கின்றது. அதிகைான குைிர்காை ஆலைகள், உணவு, நீர் 

ைற்றும் லக ைற்றும் கால்கலைச் சூைாக லவத்திருக்கும் மபாருள்கலைக் மகாண்டு 

வாருங்கள். உங்களுலைய லகத்மதாலைகபசிலயக் மகாண்டு வாருங்கள். அத்துைன் 

அலையல் வசதி (roaming) உள்ை பகுதிகைில் அலழப்புகள் மசய்ய முடியும் என்பலத 

உறுதிமசய்யுங்கள். மபரும்பாைான அவசரகாை சந்தர்ப்பங்கைில், கனைாவில் 911ஐ 

நீங்கள் அலழக்கைாம், ஆனால், இதன்கபாது காவல்துலறயினரும் வரக்கூடும். 

 

கனைாவில் அகதியுாிலை நலைமுலற பற்றிய கைைதிக தகவல்கலை இங்கக மபற்றுக்மகாள்ளுங்கள்:  

 http://refugee.cleo.on.ca/en/refugee-claim-flowchart 

 

இதலன தரவிறக்கம் மசய்வதுைன் பரவைாக ைீைப் பதியுங்கள். ககள்விகள்? தயவுமசய்து ைின்னஞ்சலிடுங்கள்: 

nooneisillegal@riseup.net. 

 
இந்த சட்ைாீதியான வழிகாட்டி, அகதியுோிமமக் ககாாிக்லகயாைர்கள் முகம்மகாடுக்கும் ஆதிக்கமுள்ை 

சட்ை அலைப்பான  கனடிய அகதிச் சட்ைத்துைன் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ைதாக உள்ைது. கனைா பழங்குடி 

ைக்கைின் நாைாகும் என்பலத புதிய குடிவரவாைர்கள் விைங்கிக்மகாள்ை கவண்டும் என்பலத நாங்கள் 

வலியுறுத்துகின்கறாம்.  

http://refugee.cleo.on.ca/en/refugee-claim-flowchart
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