
برنامھ دانشجویی پناھندگی
پاکستان–درخواستبرایاطالعیھ

پناھندگیبرنامھبرایتاآوردمیعملبھدعوتشرایطواجدینوداوطلباناز)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهخدمات
پناھندگیپروگرام–میشوددادهاسکانفردیبطورتموفقکاندیدانتماماَبراینمایند.نامثبت)SRP(دانشجویی
شود.نمیخانوادهاعضایازیکھیچمجدداسکانشامل()SRPدانشجوی

معیارھای واجد شرایط بودن

متقاضیان باید:
گاندارند،)POR(نامثبتتائیدیدارندهیعنیداشتھاسکانپاکستانکشوردربایدحتماَمتقاضیشخص●

باشند.)UNHCR(متحدمللسازمانپناھندگانعالیکمیسونبامرتبطکھدیگریاشخاصوموقتویزه
واجد شرایط و مناسب برای اسکان مجدد تحت حمایت خصوصی برنامھ پناھندگی کانادا باشد.●
اولازپیشترشماتولدتاریخیعنی(باشد2022جنوریسالھ25الی18سنینبینبایدمتقاضیشخص●

.نکند)تجاوز2004جنوریاولازدیرترو1997جنوری
متقاضی باید  مجرد بوده و بدون فرزند باشد.●
متقاضی باید فارغ التحصیل دوره لیسھ باشد ، مدرک شما اصلی و نشان دھنده تکمیل بودن  دوره لیسھ شما را●

تائیید نمائید.

متقاضی باید در زبان انگلیسی یا ھم فرانسوی مھارت داشتھ قادر بھ برآورده کردن شرایط ھای زبانی برای●
دانشگاه و یا ھم کالج کانادایی را داشتھ باشد.

مواجھ شدن با موانع دسترسی و یا بھ پایان رساندن آموزش پس از دوره لیسھ؛●
شخص متقاضی باید فرد بالغ ، متکی و مناسب برای ایجاد فضای یک پارچگی مذھبی در کانادا باشد.●

چگونھ باید درخواستی خود را بفرستید:
تکمیلرااستموجودآنالینصورتبھاینجادرکھرا)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدرخواستفرم

نمائید:
https://srp.wusc.ca/students/

می باشد.٢٠٢٢جنوریسومدوشنبھدرخواستمھلتآخرین●
درخواستی ھا تنھا بھ صورت آنالین پذیرفتھ خواھد شد.●
برای کمک بھ متقاضیان در آماده کردن پاسخ ھای از قبل، لطفا لیست سواالت موجود در برگھ اطالعات پایین●

را ببینید.
لطفا توجھ داشتھ باشید کھ الزم است مدارک زیر را آپلود کنید (دیپلم دوره متوسطھ، نمرات دوره  لیسھ،●

وضعیت پناھندگی یا مدارک شناسایی دیگر. (لطفا اطمینان حاصل کنید کھ تمام مدارک شما فایل ھای
ھستند.)PDFیاJPEG(الکترونیکی

تماسبھsrp.pk@wusc.caذیلآدرسایمیلبھلطفادارید،درخواستپروسھمورددرویژه ایسواالتاگر●
شوید.

نکات بیشتر برای پروسھ درخواست:
ھستندشرایطواجدکھداوطلبھایخانمازجنسیتیبرابریوحفظبرای)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ●

تشویق می نمائید تا  درخواستی ھای خویش را ارسال نمایند.
شما می توانید بھ زبان انگلیسی ویا ھم فرانسوی درخواستی ھای خویش را ارسال نمائید. داوطلبانی کھ بھ ھر●

دو لسان  بلدیت دارن می توانند این موضوع را در فرم درخواستی خویش ذکر نمایند.
تنھا در فھرست نھایی با متقاضی ھا تماس گرفتھ می شود. درخواستی ھای ناقص در فھرست نھایی قرار نخواھند●

گرفت. لطفاً واجد شرایط بودن و مدارک مورد نیاز درخواست شده در فرم درخواست را بھ دقت بررسی کنید.

https://srp.wusc.ca/students/


شماآنالیندرخواستیدرجزییاتتغییریااسنادکردناضافھبھقادر)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویس●
نیست، باید حتا یک خطای تایپی نکنید.  اگر شما در برنامھ آنالین خود اشتباه کنید، از شما می خواھیم یک

درخواست جدید را قبل از مھلت درخواستی ارسال کنید و درخواستی اخیر شما را بررسی خواھیم کرد.
نامزدھا باید برای اسکان مجدد در کانادا واجد شرایط باشند. صالحیت شما براساس شرایط فردی و ادعای●

سھمیھ بندیھیچاست.بازکشورھاھمھازپناھندگانبرای)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھاست.پناھندگان
یا ھدفی در کشور اولی وجود ندارد.

را)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسکھرودمیانتظار)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھمتقاضیاناز●
با اطالعات و مستندات صادقانھ و منسجم در طول فرآیند درخواستی و مصاحبھ ارایھ دھند. سرویس دانشگاه

کھمتقاضیانیدارد.ناپذیرتحملسیاستیکنادرستشناساییمدارکارایھمورددر)WUSC(کاناداجھانی
ھرگونھ اطالعات را نادرست ارایھ کنند یا اسناد خود را جعل کنند، برای ھمیشھ از بررسی برنامھ پناھندگان

شد.خواھندمحروم)SRP(دانشجویی
ازنقطھ ایھیچدرنبایدمتقاضیاناست.ھزینھبدونورایگانبرنامھیک)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ●

شماازدرخواستفرآیندطولدراگرگیرند.قرارفشارتحتیاکنندپرداختپولمبلغیSRPانتخابفرآیند
خواستھ شد ھزینھ ای (یا ھر گونھ لطف/خدمت) را بھ ھر فردی بپردازید یا اگر متوجھ بی نظمی یا نگرانی در

جھانیدانشگاهسرویسمرکزیدفتربھلطفاًشدید،)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدرخواستفرآیندمورد
)report-to-srp@wusc.ca(دھیداطالعاتاوادر)WUSC(کانادا



صفحھ اطالعات - راه اندازی برنامھ دانشجویی پناھندگی، پاکستان

در مورد  سرویس
دانشگاه جھانی

)WUSC(کانادا

درمامرکزیدفتراست.کاناداییدولتیغیرسازمانیک)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهخدمات
واشتغال،آموزشیفرصت ھایارایھبھ)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویساست.کانادااتاوا،

زنان و جوانان پناھنده اختصاص دارد.برای جوانان در سراسر جھان، بھ ویژه برایتوانمندسازی

در مورد برنامھ
دانشجویی پناھندگی

است.)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسشاخصبرنامھ)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ
پناھندهمختلفکشورھایازرادانشجو١۵٠تا١٣٠بینساالنھ)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ
بھجوانانازفردبھمنحصرحمایتیمدلیک)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدھد.میاسکان

جوانان است کھ دانش آموزان پس از دوره لیسھ در کانادا نقش رھبری را در حمایت از دانشجویان
برایمالیکمککانادادانشگاه ھایمحوطھدر»WUSCمحلیکمیتھ ھای«کنند.میایفاپناھنده
می کنند.جمع آوریپناھندگانجھانیبحرانمورددرآگاھیو)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ

)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدانشجویانازکانادا،بھورودازپسھمچنینمحلیکمیتھ ھای
حمایت اجتماعی روزانھ ارایھ می کنند. در اینجا می توانید در مورد سرویس دانشگاه جھانی کانادا

)WUSC(دانشجوییپناھندگانبرنامھو)SRP(کنید:کسببیشتریاطالعات
https://srp.wusc.ca/

بدانید:)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھمورددربایدکھمھمینکات
مالیحمایتیک-نیستسنتیتحصیلیبورسیھیک)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ●

یک سالھ است کھ شامل اسکان مجدد در کانادا و دسترسی بھ یک موسسھ آکادمیک
کانادایی پس از دوره لیسھ است.

پسوشوندمیکاناداوارددایمیعنوانبھ)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدانشجویان●
دھند.درخواستکاناداشھروندیبرایتوانندمیسال۴تا٣از

نامزدھای موفق بھ طور مستقل بھ عنوان یک فرد مجرد اسکان داده می شوند - برنامھ●
نمیشماخانوادهاعضایازیکھیچمجدداسکانشامل)SRP(دانشجوییپناھندگان

شود.
سالبرایرادانشجوزندگیوتحصیلیھزینھ ھای)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ●

اول در کانادا پوشش می دھد. انتظار می رود پس از یک سال، دانشجویان برنامھ
پناھندگانبرنامھدانشجویانشوند.مستقلمالینظراز)SRP(دانشجوییپناھندگان
سالطولدرو/یاتابستانیتعطیالتدورهطولدرکاربھمجاز)SRP(دانشجویی
قرضھ ھایبرایمی تواند)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھوھستندتحصیلی

دانشجویی، بورسیھ ھا و/یا کمک ھزینھ ھای دولتی کانادا برای حمایت از ادامھ تحصیالت
شما درخواست دھد.

انواع موسسات
دانشگاھی

دانشگاه،٩٠ازبیششاملکانادادر)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسدانشگاھیشرکای
دانشجوییپناھندگانبرنامھبرایاگراست.)CEGEP(حرفھ ایوعمومیآموزشدانشکدهوکالج

)SRP(اینجادرحاضر،حالدرآموخت.خواھیدبیشترھاگزینھاینمورددرباشید،شدهانتخاب
شرح مختصری از این سھ نوع مختلف از مؤسسات است کھ در صورت انتخاب برای برنامھ

باشید:داشتھمطالعھفرصتاستممکن)،SRP(دانشجویپناھندگان

کار برای دریافت مدرکدانشجویان مقطع لیسانس در یک دانشگاه در حالدانشگاه:●
لیسانس ھستند. رویکرد آموزش در اکثر دانشگاه ھا نظری و پژوھش محور است. بسیاری

از دانشجویان کانادایی کھ با مدرک لیسانس فارغ التحصیل می شوند، باید قبل از شروع
کار خود در مقطع ماستری نیز تحصیل کنند. ھزینھ در دانشگاه گرانتر از کالج است.

https://srp.wusc.ca/


کار می کنند. برخی از کالج ھا بادانش آموزان در کالج برای دریافت دیپلم یا گواھیکالج:●
برنامھیکسومسالبھانتقالقابلکالجیکدراولسال٢کھدارندشراکتدانشگاهیک

دیپلمھ است. رویکرد آموزش بیشتر کاربردی و مھارت محور است. بسیاری از
دانشجویانی کھ از یک کالج فارغ التحصیل می شوند، می توانند مستقیماً وارد نیروی کار

شوند و کارفرمایان فارغ التحصیالن دانشگاھی را «آماده کار» می یابند. ھزینھ کالج
کمتر از ھزینھ دانشگاه است.

فردبھمنحصردانشگاهنوعیکاین):CEGEP(حرفھ ایوعمومیآموزشدانشکده●
است کھ فقط در کیوبک، در یکی از آیاالت ھای کانادا وجود دارد. دانشجویان در یک

رشتھیکدارند:رارشتھدوازگزینھیک)CEGEP(حرفھ ایوعمومیآموزشدانشکده
بھ عنوان سال پل ارتباطی با دانشگاه در نظر گرفتھ می شود، و جریان دیگر برای

کار مرتبط است.ھای دیپلم فنی است کھ مستقیماً با تقاضاھای بازار برنامھ

برنامھ تحصیلی و
سطح تحصیل

نمراتبھبستھمی شوند،انتخاب)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھبرایکھدانشجویانی●
آکادمیک، الزامات دوره پیش نیاز و نمرات آزمون زبان، فرصتی برای پذیرش در

برنامھ ھای علمی متنوع در کانادا خواھند داشت.
برنامھ ھایانواعدرپذیرششرایطواجد)SRP(دانشجویپناھندگانبرنامھدانشجویان●

آکادمیک زیر ھستند: برنامھ ھای پلمپ آکادمیک شامل دوره ھای زبان انگلیسی،
برنامھ ھای مدرک لیسانس، برنامھ ھای دیپلم کالج و برنامھ ھای گواھینامھ پس از

فارغ التحصیلی کالج (نیاز بھ یک کالج یا مدرک لیسانس از قبل موجود است)
ً)نمی توانندSRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھدانشجویان● تحصیلاولسالدرمستقیما

خود در کانادا وارد برنامھ ماستری شوند.

فرآیند انتخاب برای
برنامھ پناھندگان

)SRP(دانشجویی

برایپسرودختردانشجویمساویتعدادانتخاب)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسھدف
-نداردوجودملیتاساسبرایسھمیھیاھدفھیچ)است.SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ

پناھندگان از ھر کشور اولی می توانند درخواست دھند. انتخاب دانشجویان برنامھ پناھندگان
آن ھاشخصیشایستگیوتحصیلیقوتنقاطپناھندگی،ادعایبررسی)شاملSRP(دانشجویی

برای ادغام در کانادا است.

ازپساست.انتخاببرایاولیھگیریتصمیممسئول)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویس
مصاحبھ، ما یک دور نھایی از راست آزمایی ھا را با سازمان ھای محلی از جملھ کمیسون عالی

وپناھندگیوضعیتتامی دھیمانجامآموزشیشرکایو)UNHCR(متحدمللسازمانپناھندگان
سوابق تحصیلی را تأیید کند.

فرآیند مھاجرت
برای برنامھ

پناھندگان دانشجویی
)SRP(

فرمدانشجویان)،WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویستوسطدانشجویانانتخابازپس
درخواست مھاجرت را برای اسکان مجدد بھ کانادا تحت برنامھ حمایت از پناھندگان خصوصی

مقاماتبھراSRPنامزدھای)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسکنند.میتکمیلکانادا
برتأثیرگذاریتوانایی)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسکند.میارسالکانادامھاجرت

تصمیم نھایی کھ توسط مقامات دولتی کانادا گرفتھ می شود، را ندارد. تصمیم نھایی توسط مقامات
مھاجرت کانادا در مورد افرادی کھ واجد شرایط اسکان مجدد بھ کانادا ھستند، گرفتھ خواھد شد.

حفاظت از
یکپارچگی فرآیند

درخواست  برنامھ
پناھندگان دانشجویی

)SRP(

ھیچ ھزینھ ای برای درخواست برای برنامھ پناھندگی دانشجویی سرویس دانشگاه جھانی کانادا
)WUSC(درخواست،فرآیندمراحلتمامدرندارد.وجودکانادابھمھاجرتبرایدرخواستیا

متقاضیانازنبایدھرگزاست.رایگانکامالمتقاضیان)برایSRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھ
خواستھ شود کھ ھزینھ ای بپردازند یا مزیت دیگری بھ یکی از کارکنان سرویس دانشگاه جھانی

یافساددرخواست،فرآیندطولدراگردھند.ارایھمحلیشریکنمایندهیکیا)WUSC(کانادا



رفتار غیراخالقی را تجربھ کردید یا شاھد آن بودید، از شما می خواھیم این حادثھ را از طریق این
دھید:گزارشاتاوادر)WUSC(کاناداجھانیدانشگاهسرویسمرکزیدفتربھایمیلآدرس

report-to-srp@wusc.ca

نوع سواالت موجود
در فرم درخواست

آنالین

اسم و اسم خانوادگی●
تاریخ تولد●
جنسیت●
کشور اولی●
محل تولد●
وضعیت متاھل و خانوادگی●
شماره تلفن●
مدت زمان زندگی در پاکستان●
آدرس فعلی در پاکستان●
توانایی ھای زبان - بھ زبان ھای انگلیسی و فرانسوی●
آیا دوره متوسطھ را بھ پایان رسانده اید؟●
آیا اصل دیپلم متوسطھ/لیسھ خود را دارید؟ (باید ضمیمھ شود)●
چھ کشوری دیپلم متوسطھ/لیسھ شما را صادر کرده است؟●
اوسط نمرات نھایی شما چند بود؟ نمرات نھایی زبان انگلیسی یا فرانسوی؟●
آیا در مقطع لیسھ تحصیل کرده اید؟●
اگر مجبور بودید تحصیل در مقطع متوسطھ را متوقف کنید، چرا؟●
عالقھ مند بھ تحصیل در چھ رشتھ ھای تحصیلی ھستید؟●
در حال حاضر وضعیت پناھندگی شما در پاکستان چگونھ است؟●
تأییدپاکستاندرراشماوضعیتکھداریداسنادیسایریا)POR(نامثبتمدرکآیا●

ضمیمھ(باید)UNHCRدرپناھجوعنوانبھنامثبتموقت،ویزای(مثالًکندمی
شود)

کشوریبھمجدداسکانبرایمللسازمانپناھندگانعالیکمیسونسویازآیا●
ارجاع شده اید؟ اگر بلھ، کجا و چھ نتیجھ ای حاصل شد؟

چرا و چھ زمانی کشور خود را ترک کردید؟●
آیا می توانید بھ کشور اولی خود بازگردید؟●
)SRP(دانشجوییپناھندگانبرنامھبرنامھبھبخواھیدکھداردوجوددیگریچیزآیا●

خود اضافھ کنید؟

mailto:report-to-srp@wusc.ca

