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Date: April 2, 2017       Application no.: V313XXXX

John smith 

123 Maple Lane

Tunis

Tunisia 

Dear John Smith

Thank you for your interest in visiting Canada. After a careful review of your temporary resi-
dent visa application and supporting documentation, I have determined that your application 
does not meet the requirements of the Immigration and Refugee Protection Act and Regula-
tions. I am refusing your application.

In making a decision on an application, a number of factors are considered. These may 
include but are not limited to:

 ● the information in the travel and identity documents;

 ● the reason for the travel to Canada;

 ● the person’s contacts in Canada;

 ● the person’s ties to his or her country of residence (including immigration status, em-
ployment, and family ties); 

 ● the person’s ability to pay for the trip and to support himself or herself while in Canada;

 ●  Whether the person is likely to respect the conditions of his or her admission to Canada;

 ● whether the person is inadmissible to Canada; and

 ● Whether the person would be likely to leave Canada at the end of his/her authorized 
stay.
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To help you understand my decision, the reason(s) are provided on the following pages.

You are welcome to reapply if you feel that you can respond to these concerns and can 
demonstrate that your situation meets the requirements. All new applications must be ac-
companied by a new processing fee.

Sincerely, 

Embassy of Canada 

Visa Section
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Subsection 11(1) of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) provides that any 
person wishing to become a temporary resident of Canada must satisfy an officer that he 
or she is not inadmissible to Canada and that she or he meets the requirements of the Act.

Following an examination of your application, I am not satisfied that your application meets 
the requirements of the Act and the Regulations for the reasons explained below. Please 
note that only the grounds that are checked-off apply to the refusal of your application.

You have not satisfied me that you would leave Canada at the end of your stay as a 
temporary resident. In reaching this decision, I considered several factors, including:

Travel history

Immigration status in country of residence 

Family ties in Canada and in country of residence 

Length of proposed stay in Canada

Purpose of visit

Employment prospects in country of residence

Current employment situation

Personal assets and financial status

Having a legitimate business purpose in Canada

any history of contravening the conditions of admission on a previous stay in                    
Canada.

I am not satisfied that you have sufficient funds, including income or assets, to carry out 
your stated purpose in going to Canada or to maintain yourself while in Canada and to 
effect your departure.
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You have not provided sufficient documentation to support your / your host's income 
and assets.

You have made an application for a temporary resident visa in the transit visitor                            
category. As you are planning to remain in Canada longer than 48 hours, you do not 
meet the requirements of this category. You must make an application for a temporary 
resident visa in the visitor category and pay the associated cost recovery fees.

 You have submitted documentation which lacks authenticity as part of your application. 
This has diminished the overall credibility of your submission.

You have not complied with our request for information, as per section 16(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Act. To date, you have failed to comply with our 
request for:

Completion of a medical examination

An interview 

The following documents: List the documents

I am not satisfied that you have answered all questions truthfully, as required by                          
subsection 16(1) of the Act. Specifically, I am not satisfied that the following information 
is truthful:

Other reasons:
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You are a member of an inadmissible class of persons described in the Immigration 
and Refugee Protection Act. As a result, you are inadmissible to Canada pursuant to the 
following Section(s):

On security grounds for:

Section 34(1)(a): Engaging in an act of espionage or subversion against a democratic 
government, institution, or process as they are understood in Canada;

Section 34(1)(b): Engaging in or instigating the subversion by force of any government;

Section 34(1)(c): Engaging in terrorism;

Section 34(1)(d): Being a danger to the security of Canada; 

Section 34(1)(e): Engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or 
safety of persons in Canada;

Section 34(1)(f): Being a member of an organization that there are reasonable grounds 
to believe engages or will engage in acts referred to in paragraphs (a), (b), or (c).

On grounds of violating human or international rights for:

Section 35(1) (a): Committing an act outside Canada that constitutes an offence referred 
to in sections 4 to 7 of the Crimes against Humanity and War Crimes Act; 

Section 35(1)(b): Being a prescribed senior official in the service of a government that, 
in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross 
human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the 
meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

Section 35(1)(c): Being a person, other than a permanent resident, whose entry into or 
stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an interna-
tional organization of states or association of states, of which Canada is a member, that 
imposes sanctions on the country against which Canada has imposed or has agreed to 
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impose sanctions in concert with that organization or association.

On grounds of serious criminality for:

Section 36(1)(a): Having been convicted in Canada of an offence under an Act of Par-
liament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an 
offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six 
months has been imposed;

 Section 36(1)(b): Having been convicted of an offence outside Canada that, if commit-
ted in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a 
maximum term of imprisonment of at least 10 years

Section 36(1)(c): Committing an act outside Canada that is an offence in the place 
where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence 
under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 
10 years.

On grounds of criminality for:

Section 36(2)(a): Having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parlia-
ment punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament 
not arising out of a single occurrence;

 Section 36(2)(b): Having been convicted outside Canada of an offence that, if commit-
ted in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of 
two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would 
constitute offences under an Act of Parliament; 

Section 36(2)(c): Committing an act outside Canada that is an offence in the place 
where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable 
offence under an Act of Parliament; 
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Section 36(2)(d): Committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parlia-
ment prescribed by regulations.

On grounds of organized criminality for:

Section 37(1)(a): Being a member of an organization that is believed on reasonable 
grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal 
activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance 
of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of 
indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if 
committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is 
part of such a pattern;

Section 37(1)(b): Engaging, in the context of transnational crime, in activities such as 
people smuggling, trafficking in persons or money laundering.

On health grounds as your health condition:

Section 38(1): Is likely to be a danger to public health or to public safety, or might rea-
sonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

For financial reasons:

Section 39: You are or will be unable or unwilling to support yourself or any other person 
who is dependent on you, and have not satisfied an officer that adequate arrangements 
for care and support, other that those that involve social assistance, have been made.

On misrepresentation:

Section 40(1)(a): For directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts 
relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration 
of this Act; 

Section 40(1)(a): and Section 40(2)(a): You are still inadmissible to Canada as a period 
of two years has not passed since your prior refusal.
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V313XXXX :شماره درخواست 2 آوریل 2017        تاریخ: 

جان اسمیت

123 میپل لین

تونس

تونس

جان اسمیت عزیز

از عالقه شما برای بازدید از کانادا متشکریم. پس از یک بررسی با دقت از درخواست اقامت موقت شما و 
مدارک همراه آن، من این طور تصمیم گرفتم که تقاضای شما با مقررات و قوانین مهاجرت و پناهندگی 

و الزامات آن تطابق ندارد. من درخواست شما را بدینوسیله رد می کنم. 

در تصمیم گیری برای یک درخواست، چند عامل مورد توجه قرار می گیرد. این موارد ممکن است یکی از 
این ها باشد، اما به این موارد محدود نمی شود:

اطالعاتی که در مدارک سفر و مدارک هویتی وجود دارد ●

دلیل سفر به کانادا  ●

افرادی که با متقاضی ارتباط دارند و در کانادا هستند ●

ارتباطــات متقاضــی بــا کشــور محــل اقامــت او )مــواردی مثــل وضعیــت مهاجــرت، ارتباطــات کاری و  ●
خانوادگــی(

توانایی متقاضی برای پرداخت هزینه های سفر و حمایت مالی خود در زمان اقامت در کانادا ●

این که آیا فرد قادر است به شرایط پذیرش خود در کانادا احترام بگذارد ●

این که آیا تقاضای فرد در کانادا غیرقابل استماع است یا نه و ●

این که آیا فرد در پایان زمان اقامت مجاز خود، کانادا را ترک خواهد کرد یا خیر ●
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برای این که در فهمیدن تصمیمم به شما کمک کنم، دالیل رد کردن درخواست شما را در صفحه های بعد 
توضیح می دهم. 

در صورتی که احساس می کنید می توانید به نگرانی های ذکر شده در این نامه پاسخی بدهید و توضیح 
دهید که شــرایط شــما با الزامات مورد نیاز تطابق دارد، می توانید مجددٌا درخواســت خود را مطرح کنید. 

همه درخواست های جدید باید با پرداخت دستمزد مجدد و از نو شروع شوند. 

با احترام

سفارت کانادا

بخش ویزا
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بند 11 (1( قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان )IRPA( بیان می کند هر فردی که بخواهد به طور موقت 
ســاکن کشــور کانادا شــود، باید افسر مهاجرت را قانع کند که درخواســت او قابل شنیدن در کانادا بوده و 

الزامات این قانون را نیز رعایت نموده است.

پس از بررســی درخواســت شــما، من قانع نشــدم که درخواست شــما الزامات قانون حمایت از مهاجران و 
پناهندگان را رعایت کرده است و دلیل آن را در بخش زیر توضیح خواهم داد. لطفًا به یاد داشته باشید 

که تنها دالیلی که عالمت ضربدر خورده است، دالیل رد شدن درخواست شما هستند:

شــما مــن را قانــع نکردیــد که در پایــان مهلت اقامت خود بــه عنوان یک مقیم موقــت، کامادارا ترک 
خواهید کرد. برای رسیدن به این نتیجه، من چند عامل را در نظر گرفتم: 

سابقه سفر

وععیت مهاجرت در کشور محل اقامت

ارتباطات خانوادگی در کشور کانادا و کشور محل اقامت

طول مدت درخواست شده برای اقامت در کانادا

احتماالت شغلی در کشور محل اقامت

وضعیت اشتغال فعلی

دارایی های شخصی و وضعیت مالی

داشتن یک هدف تجاری قانونی در کانادا

هرگونه سابقه عدم رعایت شرایط پذیرش در اقامت قبلی کانادا

مــن قانــع نشــدم که شــما برای انجام هدف مورد نظر خود از ســفر به کانادا، حمایــت مالی از خود در 
کانادا و یا برای بازگشت از کانادا، دارای منابع مالی کافی - از جمله درآمد و دارایی- هستید.

شما مدارک کافی برای اثبات تمکن مالی )درآمد و دارایی های( میزبان خود ارائه نکرده اید. 

شما برای ویزای اقامت موقت در دسته بندی ترانزیت ویزیتور درخواست داده اید. از آنجا که قصد 
دارید بیش از 48 ســاعت در کانادا بمانید، واجد شــرایط این دســته بندی نیســتید. شــما باید درخواست 

ویزای اقامت موثت خود را در دسته بندی ویزیتور بدهید و هزینه های مربوطه را پرداخت کنید. 
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شــما برای بخشــی از درخواســت خود مدارکی ارائه کرده اید که جعلی اســت. این باعث از بین رفتن 
اعتبار کلی درخواست شما شده است. 

شــما مطابــق با درخواســت مــا و ذیل پاراگــرف 1 بخــش 16 قانون حمایــت از مهاجریــن و پناهندگان 
اطالعات خود را ارائه نکرده اید. شما موفق نشده اید که درخواست ما را برای انجام یکی از موارد زیر 

اجرا کنید:

انجام یک آزمایش پزشکی

انجام یک مصاحبه

ارائه مدارک زیر: لیست مدارک

من نسبت به این که شما همه سواالت را با صداقت و همان طور که مد نظر بخش 16 قانون است، 
پاسخ داده اید، قانع نشده ام. به خصوص، من قانع نشدم که این اطالعات واقعی هستند:

دالیل دیگر:
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شما بر اساس قانون حمایت از مهاجرین و پناهندگان عضو یک طبقه از افرادی هستید که درخواست 
آنها غیرقابل رســیدگی اســت. در نتیجه،درخواست شما بر اساس بخش )های( زیر غیرقابل رسیدگی 

است:

بر اساس دالیل امنیتی، به علت:

بخــش 34 (1) (a): مشــارکت در یــک عمــل جاسوســی یــا برانــدازی علیــه یــک دولت، نهاد یــا فرآیند 
دموکراتیک )به همان شکلی که این مفاهیم در کانادا درک می شود.(

بخش 34 (1) (b): مشارکت یا تحریک به براندازی هر دولتی با استفاده از زور.

بخش 34 (1) (c): مشارکت در تروریسم

بخش 34 (1) (d): ایجاد خطر برای امنیت کانادا

بخش 34 (1) (e): مشــارکت در اعمال خشــونت آمیزی که می تواند جان یا امنیت افراد را در کانادا 
به خطر بیندازد

بخــش 34 (1) (f): عضویــت در گــروه یا ســازمانی که دالیل منطقی برای شــمول موارد مورد اشــاره در 
پاراگراف های a، b و c بخش 34 قانون در مورد آن وجود داشته باشد.

بر اساس نقض حقوق بشرو یا حقوق بین الملل، به علت:

بخش 35 (1) (a): انجام عملی در خارج از خاک کانادا که بتوان آن را مطابق بخش های 4 تا 7 قانون 
جرایم علیه بشریت و جنایت های جنگی، یک جرم قلمداد کرد. 

بخش 35 (1) (b): داشتن مقام ارشد و ارائه خدمات به دولتی که درگیر تروریسم، نقض سیستماتیک 
یا فاحش حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت )مطابق زیربخش های 6(3) 

و 5 قانون جرایم علیه بشریت و جنایت های جنگی( باشد.

بخــش 35 (1) (c): هــر فــردی به جز کســی کــه دارای اقامت دائم کانادا اســت، و ورود او به کانادا یا 
اقامتش در این کشــور به واســطه یک تصمیم، قطعنامه یا اقدام یک سازمان بین المللی از کشورها 
یا اتحادیه ای از کشــورها که کانادا عضو آن اســت، و به واســطه تحریم های این ســازمان ها علیه 

کشور متبوع آن فرد، ممنوع شده باشد. 



E GCMS )2016-12( 5621 IMM )F 5621 DISPONIBLE EN FRANÇAIS - IMM(

بر اساس ارتکاب جرایم جدی، به علت:

بخش 36 (1) (a): محکوم شــدن در کانادا به ارتکاب جرمی که بر اســاس قانون پارلمان، مجازات آن 
حداکثر 10 ســال حبس اســت، یا محکومیت بر اســاس ارتکاب جرمی که طبق قانون پارلمان برای آن 

بیش از شش ماه حبس تعیین شده است؛ 

بخش 36 (1) (b): محکوم شــدن به جرمی در خارج کانادا که در صورتی که فرد در کانادا مرتکب آن 
می شد، طبق قانون پارلمان مجازات آن حداقل 10 سال حبس بود. 

بخش 36 (1) (c): ارتکاب عملی در خارج از کانادا که در محل ارتکاب هم جرم محسوب می شود و اگر 

فرد در کانادا مرتکب آن می شد، طبق قانون پارلمان قابل مجازات با حداقل 10 سال حبس می بود. 

بر اساس ارتکاب جرم، به علت:

بخش 36 (2) (a): محکوم شــدن در کانادا به خاطر یک جرم بر اســاس قانون پارلمان که مجازات آن 
از طریق صدور کیفرخواســت آغاز می شــود، و یا محکومیت به علت دو جرم که ناشــی از یک واقعه 

واحد نیست. 

بخــش 36 (2) (b): محکــوم شــدن به ارتکاب یک جرم در خــارج از کانادا که اگر در کانادا ارتکاب می 
یافــت، طبــق قانــون پارلمان قابل مجازات بود و یا محکومیت به ارتکاب دو جرم در خارج از کانادا که 

ناشی از یک واقعه واحد نیست. 

بخش 36 (2) (c): ارتکاب عملی در خارج از کانادا که در محل ارتکاب هم جرم محســوب می شــود و 
اگر در کانادا ارتکاب می یافت، قابل مجازات محسوب می شد. 

بخش 35 (2) (d): ارتکاب جرمی در هنگام ورود به کانادا که توســط پارلمان یا قوانین، جرم انگاری 
شده باشد. 

بر اساس جرایم سازمان یافته به علت:

بخش 37 (1) (a): عضویت در سازمانی که بر مبنای دالیل منطقی، این طور به نظر برسد که بخشی از 
الگوی فعالیتی آن را فعالیت های مجرمانه برنامه ریزی شده و سازمان یافته توسط افرادی تشکیل 
مــی دهنــد که پیشــبرد جرایمی را هماهنــگ می کند که مطابق قوانین پارلمان دارای مجازات اســت. 
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عضویت در چنین سازمانی خارج از کانادا هم در صورتی که شامل چنین جرایم یا الگوی عملی باشد، 
دارای حکم واحد است. 

بخش 37 (1) (b): مشــارکت در جرایم فراملی از جمله فعالیت هایی همچون قاچاق انســان، جابجایی 
غیر قانونی افراد و یا پولشویی. 

بر اساس سالمت و شرایط سالمتی شما:

بخش 38 (1): داشــتن بیماری که برای ســالمت یا امنیت عمومی خطرناک باشــد، یا به طور منطقی 
انتظار برود که نیازمند خدمات سالمتی یا اجتماعی بیش از حد باشد. 

برای دالیل مالی:

بخش 39: در صورتی که شــما نتوانید از خود یا فرد دیگری که به شــما وابســته اســت حمایت مالی 
کنید نتوانسته باشید افسر را قانع کنید که به جز استفاده از خدمات اجتماعی، ترتیبات الزم را برای 

مراقبت و حمایت از آنها انجام داده اید. 

ارائه اطالعات نادرست:

بخش 40 (1) (a): به دلیل ارائه اطالعات نادرست به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا پنهان کردن 
حقایق با اهمیت مربوط به یک موضوع که باعث ایجاد خطا در اجرای این قانون می شود. 

بخش 40 (2) (a): شما هنوز نمی توانید در کانادا درخواست بدهید زیرا هنوز یک بازه زمانی 2 ساله 
از آخرین مردودی شما نگذشته است. 


