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مسائل قانون خانواده برای
زنان مهاجر ،پناهنده و بدون
وضعیت اقامت
قانون خانواده برای زنان انتاریو

یک قانون خانواده برای تمام زنان
حق و حقوق خود را بشناسید

مسائل قانون خانواده برای زنان مهاجر،
پناهنده و بدون وضعیت اقامت
هدف ازتدوین این کتابچه ارائۀ درک ساده و ابتدایی از مسائل حقوقی میباشد که البته جایگزینی در کمک گرفتن
و مشاوره حقوقی برای یک فرد بشمار نمیرود .درصورت درگیری با مسائل خانوادگی توصیه میشود که برای
آشنایی با گزینه های ممکن و حفظ حقوق خود در اسرع وقت از مشاورۀ حقوقی کمک بگیرید .برای کسب
اطالعات بیشتر در بارۀ نحوۀ یافتن و پرداخت هزینه وکیل خانواده به بخش “کمک یابی در امور مشکالت
خانواده” این کتابچه و همچنین در کنفرانس مجازی ( )webinarما به قسمت “در جستجوی وکیل خانواده” و
مسائل مهاجرت مراجعه کنید .تمام این منابع در در وب سایت  www.onefamilylaw.caموجود میباشد.

از هم پاشیده شدن یک خانواده موقعیتی دشوار و پردغدغه است .اگر شما و شریک
زندگیتان از کشور دیگری به کانادا آمده باشید ،شاید در پایان رابطۀ خود هم با چالشهای
قانون خانواده و هم مهاجرت روبرو شوید .به احتمال زیاد باید دربارۀ حمایتهای مالی،
رسیدگی به امور فرزندان و تقسیم اموال خانوادگی تصمیم بگیرید .اگر شهروند کانادا
نیستید ،شاید وضعیت اقامتتان به شریک زندگیتان و یا سایر اعضای خانواده بستگی داشته
باشد و نگران مسائل زیر باشید:
· آیا میتوانید در کانادا بمانید؛
· آیا از فرزندانتان جدا خواهید شد؛
· اگر شریک زندگیتان شما را ضمانت (اسپانسر) کرده باشد و شما او را ترک کنید،
چگونه از لحاظ مالی خود را تامین خواهید کرد.

حق و حقوق شما در دادگاه خانواده
بموجب قانون خانواده  ،زنان مهاجر ،پناهنده و بدون وضعیت اقامت ،دارای همان حق
و حقوق و مسئولیتهایی میباشند که زنان کانادایی از آن برخوردارند .شما میتوانید مدعی
سرپرستی ،دسترسی ،خرجی فرزند و نفقه همسری شوید و از دادگاه تقاضای حکمی کنید
که سهمی از اموال خانوادگی در زمان جدایی بشما تعلق گیرد .میتوانید بدون در نظر گرفتن
وضعیت اقامتتان به دادگاه خانواده مراجعه کنید.
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در صورت مراجعه به دادگاه باید مدارک شناسایی ارائه دهید .اگرچه همانند زنان دیگر ،شما
دارای حقوق قانون خانواده هستید ،اما اگرفاقد وضعیت اقامت قانونی باشید ،ممکن است مورد
توجه مامورین اداره مهاجرت قرار بگیرید و از کانادا اخراج شوید .حق ماندن شما در کانادا
به وضعیت اقامتتان بستگی دارد .برای حمایت از خود و فرزندانتان باید از حقوق و گزینه
های خود آگاه باشید.

قطع رابطۀ زناشویی و نگرانیهای مهاجرت
هنگامیکه رابطه شما با همسرتان پایان میپذیرد ،حق ماندن شما در کانادا به وضعیت اقامتتان
بستگی دارد .این قسمت قانون بسیار پیچیده بنظر می آید .اگر فکر میکنید وضعیت اقامت شما
در معرض خطر است ،بسیار مهم است که برای یافتن گزینه های قانونی موجود ،بالفاصله با
یک وکیل مهاجرت صحبت کنید.

مقیم دائم
اگر شریک زندگیتان (شامل همجنس) شما را برای اقامت دائم ضمانت کرده باشد و رابطۀ
تان قبل از اخذ اقامت دائم قطع شود ،ممکن است وضعیت مهاجرتی شما به خطر بیفتد و از
کانادا اخراج شوید.
اگر در حال حاضر مقیم دائم هستید ،صرفا ً به دلیل جدا شدن از شریک زندگیتان وضعیت
اقامت خود را از دست نخواهید داد و از کانادا نیز اخراج نخواهید شد .حتی اگر شریک
زندگیتان ضمانت شما را برای آمدن به کانادا تقبل کرده باشد ،این امر بازهم صادق
خواهد بود.
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اگر شریک زندگیتان اقامت دائم شما را ضمانت کرده باشد و رابطه شما با وی قطع شود ،او
کماکان مسئولیت مالی شما را بمدت  3سال تا بعد از اینکه اقامت دائم خود را کسب کردید،
بعهده خواهد داشت .اگر فرد ضامن تان قادر یا مایل به حمایت مالی شما در این سه سال
نباشد ،میتوانید برای تامین مالی از کمکهای اجتماعی استفاده کنید.
اگر شما ،شریک زندگیتان را ضمانت کرده باشید و رابطه تان قطع شود ،باید بدانید که شما
مسئولیت مالی او را بعهده دارید تا دورۀ سه سالۀ ضمانت او تمام شود .اگر در این مدت ،او
تحت کمکهای اجتماعی قرار گیرد ،حتی اگر باهم زندگی نکنید ،احتماالً شما باید این پول را
به دولت بازپرداخت نمایید.
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پناهندگان و افراد نیازمند به حمایت
اگر شما بعنوان پناهندۀ تحت معاهدۀ رسمی یا فرد نیازمند به حمایت در کانادا شناخته شوید،
تنها بعلت اتمام رابطه زناشویی از کانادا اخراج نخواهید شد.
چنانچه ادعای پناهندگی شما به وضعیت همسرتان بستگی داشته باشد و قبل از جلسۀ
رسیدگی به پناهندگی در دادگاه ،رابطه شما با وی خاتمه یابد ،میتوانید ادعای خود را از او
جدا کنید و برای این امر بهتر است خودتان یک وکیل اختیار کنید .اگر شریک زندگیتان از
شما سوء استفاده نموده و شما را مجبور به امضای مدرک یا سندی کرده باشد و یا اگر از او
یا اعضای خانواده در وطن تان میترسید ،بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.
اگر تقاضای پناهندگی شما پذیرفته نشود ،میتوانید از بخش استیناف پناهندگی Refugee

) appeal division (RADتقاضای استیناف کنید .مدت زمان تقاضای استیناف و ارائه
تمام مدارک بسیار کوتاه میباشد .البته تمام پناهجویان امکان تقاضای استیناف پناهندگی
ندارند ،مثالً اگر کشور مبدأ شما امن باشد ،نمیتوانید تقاضای استیناف بدهید.
دولت فهرستی از کشورهایی که امن شناخته میشوند بنام کشورهای مبدأ امن
) Designated (Safe) Countries of Origin (DCOرا تهیه کرده
است .آگاهی از اینکه آیا شما از یک کشور مبدأ امن به اینجا آمده اید بسیار حائز اهمیت
است ،زیرا مدت زمان برای پناهجویان از یک کشور  DCOبسیار کوتاه است و در
صورت رد شدن درخواست تان ،راههای محدودی پیش رو خواهید داشت .شما باید هر چه
سریعتر با یک وکیل مهاجرت در این باره صحبت کنید.

www.onefamilylaw.ca

5

قانون خانواده برای زنان انتاریو

بدون اقامت قانونی
ممکن است شما بعلت منقضی شدن زمان ویزای ویزیتوری یا دانشجویی ،رد شدن ادعای
پناهندگی و یا ورود غیر قانونی ،بدون وضعیت اقامت در کانادا بسر ببرید .گرچه همانند
هر زن دیگری (در کانادا) از حقوق قانون خانواده برخوردار میباشید ،اما اگر مامورین
اداره مهاجرت باخبر شوند ،ممکن است از کشور اخراج شوید .شاید در این زمینه بتوانید از
سازمانهای محلی زنان یا سرپناههای زنان کمک بگیرید.
اگر میترسید که از شریک زندگی یا اعضای خانواده در وطن خود آسیب ببینید ،بهتر است
در مورد امکان تقاضای پناهندگی با وکیل مشورت کنید.
درخواست انسان دوستانه و شفقت آمیز -
)Humanitarian and Compassionate (H and C
اگر اقامت قانونی نداشته باشید و یا وضعت اقامتتان در معرض خطر باشد ،یکی از
روشهایی که باید در نظر بگیرید درخواست پناهندگی درزمینۀ انسان دوستی و شفقت
Humanitarian and Compassionate (H and C) application

میباشد .درخواست  H and Cدر شرایط خاصی برای اجازه گرفتن از دولت بمنظور
اقامت در کانادا استفاده میشود .درخواست  H and Cاز اخراج شدن شما حمایت نخواهد
کرد .باید در اسرع وقت از مشاورۀ حقوقی کمک بگیرید .شاید بر اساس وضعیت اقامتی که
دارید ،انواع دیگری از تقاضای مهاجرت نیز برای شما ممکن باشد.
اگر در زندگی زناشویی مورد سوء استفاده و آزار واقع شده اید ،بهتر است این موضوع
را در درخواست خود قید کنید .برخی از سواالتی که در درخواست  H and Cمطرح
میشوند ،عبارتند از:
· آیا وابستگی شدیدی به کانادا دارید؟
· آیا قادرید از لحاظ مالی خود را تامین کنید؟
· اگر به وطن خود باز گردید ،آیا با دشواری قابل مالحظه ای روبرو خواهید شد؟
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مامورین ادارۀ مهاجرت موظفند تمام کودکان تحت تاثیر قرار گرفته ،چه متولد کانادا باشند
چه نباشند ،را در درخواست  H and Cمد نظر قرار دهند.
اگر منتظر نتیجه تقاضای پناهندگی خود هستید ،نمیتوانید درخواست  H and Cبدهید .در
صورت رد شدن تقاضای پناهندگیتان شما نمیتوانید بمدت  12ماه از تاریخ آن H and C
را درخواست کنید ،مگر بنا به دالیل زیر ثابت کنید که زندگی شما در خطر است:
· وطن شما نمیتواند مراقبتهای بهداشتی و درمانی کافی برایتان فراهم کند؛
·اخراج شما از کانادا تاثیری منفی بر روی یک کودک خواهد داشت .این کودک نباید
حتما ً فرزند شما باشد ،ممکن است کودکی باشد که شما با وی در ارتباط باشید و یا با
اخراج شما مستقیما ً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
یک وکیل میتواند در تعیین بهترین گزینه برای وضعیت اقامتتان به شما کمک کند.

خشونت خانوادگی و سوء استفاده
روابط خانوادگی بنا به دالیل زیادی از هم میپاشد .یکی از این دالیل میتواند خشونت و یا
سوء استفاده از طرف شریک زندگی شما باشد .اگر به مامورین ادارۀ مهاجرت در مورد
سوء استفاده توسط شریک زندگیتان و یا یک عضو خانواده اطالع دهید ،آنها باید هنگام
رسیدگی به تقاضای مهاجرت شما برای ماندن در کانادا این موضوع را مد نظر قرار دهند.
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در صورت خشونت یا سوء استفاده از طرف شریک زندگیتان برای کسب اطالعات بیشتر با
خط امداد زنان آزار دیده تماس بگیرید:
416-863-0511
( 1-866-863-0511تلفن رایگان)
( 1-866-863-7868تلفن ناشنوایان)

اگر در معرض خطر فوری قرار دارید ،بهتر است از طریق تلفن ( )911با پلیس تماس
بگیرید.

مداخلۀ پلیس
در کانادا ،سوء استفاده و آزار زنان خالف قانون است .اگر پلیس معتقد باشد که شما توسط
شریک زندگیتان مورد خشونت قرار گرفته اید ،او را متهم جزایی خواهد شناخت حتی اگر
شما مایل به اینکار نباشید .البته اگر پلیس معتقد باشد که شما نیز به همسرتان حمله و او را
مورد ضرب و شتم قرارداده اید ،شما را هم متهم خواهد کرد.
حتی اگر شما متهم نشده باشید ،ممکن است پلیس ،وکیل دادستان (وکیل از طرف دولت)
یا سایر مامورین دادگاه از نداشتن وضعیت اقامت قانونی شما در کانادا باخبر شوند و به
مامورین ادارۀ مهاجرت اطالع دهند .در صورت وقوع چنین اتفاقی ،ممکن است شما
بازداشت و از کشور اخراج شوید.
ارتکاب جرم ممکن است در وضعیت اقامت یک فرد تاثیر بگذارد و به اخراج او از کانادا
منجر شود ،حتی اگر اقامت دائم داشته باشد .اگر افراد مقیم دائم مرتکب جرم و جنایتهای
خاصی شوند ممکن است از کشور اخراج شوند .اگر شریک زندگیتان اخراج شود و وی در
حال انجام امور ضمانت شما باشد ،ممکن است وضعیت اقامت شما نیز به خطر بیفتد .اگر
شما شهروند کانادایی نیستید و درگیر اتهامات جنایی شده اید ،باید بالفاصله از وکیل جنایی و
یا وکیل مهاجرت مشاورۀ حقوقی بگیرید.
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سایر مسائل قانون خانواده برای زنان مهاجر
چنانچه شما و شریک زندگیتان از کشور دیگری به کانادا آمده باشید و اگر شما یا او در
زمان جدایی تصمیم به ترک کانادا بگیرید ،ممکن است مسائل قانون خانواده مربوطه
پیچیده تر شوند.
موارد زیر مسائل رایجی هستند که شاید با آنها روبرو شوید:
· تغییر مکان با فرزندان
· مسافرت با فرزندان
· بچه ربایی
· وصول حمایتهای مالی از کسی که در خارج از انتاریو زندگی میکند
برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ نقل مکان با فرزندان ،مسافرت با فرزندان و یا بچه
ربایی به قسمت “سرپرستی و دسترسی کودکان” کتابچه ما مراجعه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ وصول حمایتهای مالی به قسمت “خرجی فرزند” و
“نفقۀ همسری” کتابچه ما مراجعه کنید.

• نظرات بیان شده در این مطالب از دیدگاههای FLEW
ناشی میشود و لزوما ً نظرات استانی را منعکس نمیسازد.

• با اینکه این نشریه توسط بنیاد حقوقی انتاریو
( )Law Foundation of Ontarioتامین مالی
شده است ،اما محتوی آن لزوما ً نقطه نظرات این
بنیاد را منعکس نمیسازد.

هنگام پایان یافتن یک رابطۀ صمیمی ،خطر بیشتری از خشونت وجود دارد .اگر در معرض خطر فوری قرار دارید ،با  911تماس بگیرید .اگر
شما یا افراد دیگری را میشناسید که در معرض خطر قرار دارند ،از وب سایت  FLEWبرای کسب اطالعات در کمک یابی دیدن کنید.
اگر شما یک زن فرانکوفون (فرانسوی زبان) هستید و در انتاریو زندگی میکنید دسترسی به خدمات به زبان فرانسه در روند دادگاه خانواده حق
شما میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر از حقوق خود با یک وکیل ،دفاتر حقوقی محلی و یا تلفن امداد زنان ، 1-877-336-2433
( TTY 1-866-860-7082تلفن ناشنوایان) تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر درمورد نحوۀ دسترسی به خدمات به زبان فرانسه میتوانید به سایتهای اینترنتی  www.onefamilylaw.caیا
 www.undroitdefamille.caمراجعه کنید.
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عناوین قابل دسترس مربوط به قانون خانواده *
 .1قانون خانواده و روشهای حل اختالف غیر دادگاهی ()FAR 001
 .2قانون خانواده و حمایت از کودک ()FAR 002
 .3خرجی فرزند ()FAR 003
 .4قانون جنایی و خانواده ()FAR 004
 .5سرپرستی و دسترسی (کودکان) ()FAR 005
 .6قراردادهای خانوادگی ()FAR 006
 .7داوری در قانون خانواده ()FAR 007

. 8مسائل قانون خانواده برای زنان مهاجر ،پناهنده و بدون وضعیت
اقامت ()FAR 008
 .9کمک یابی در امور مشکالت قانون خانواده ()FAR 009
 .10نحوۀ تقسیم اموال طبق قانون خانواده ()FAR 010
 .11ازدواج و طالق ()FAR 011
 .12خرجی (نفقه) همسر ()FAR 012
* این کتابچه با طرح و شکل های متعدد در دسترس میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر لطفا ً به وب سایت
 www.onefamilylaw.caمراجعه فرمایید .همچنین میتوانید ،اطالعات بیشتری در رابطه با حق وحقوق خود در
قانون خانواده را ازاین سایت کسب کنید.

