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كندا الوطن الجديد

مقال  شهرى بخصوص اخر اخبار الهجرة الى كندا

اعداد: أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه

 شركة فاست تو كندا

تحسين وتسريع عملية الحصول على الجنسية الكنديه

  - المتقدمين الذين يفشلون فى اجتيازاختبار الجنسية  أول مره لديهم الفرصه لعادة كتابة الختبارخلل اسابيع بدل من2013 يونيو 3أوتاوا، 
. النتظار اشهر طويله للحصول على موعد مع القاضي

.وهذا هو واحد من التحسينات الخيرة العديده التي أدخلت على عملية الحصول فى الوقت المناسب على الجنسيه الكنديه

%  حيث يتقدم لطلب الجنسيه سنويا حوالى30وقد صرح وزير الهجره الكندى كينى بان كندا وصلت الى اعلى معدلت طلب الجنسيه بزياده قدرها     
. مواطن جديد200000

 في الماضي، كان الفراد الذين فشلوا فى اجتياز اختبار الجنسيه تكون هناك حاجة إلى النتظار لعدة أشهر للحصول على موعد مع القاضي الذي من
 شأنه البت فى القرار النهائي بشأن قضيتهم. والن ومن بداية شهر يونيو، سيتم إبلغ المتقدمين بالنتائج مباشرة بعد الختبار واعطاء موعد قريب
.للذين لم ينجحوا فى الختبار لعادته بعد بضعة اسابيع  أو تحديد موعد لحفلة استلم الجنسيه للناجحين

 وعلوة على ذلك، فسيتم استدعاء الفراد الذين لم يجتازوا المتجان فى الماضى وفى انتظار المثول امام القاضى حيث سيتم تحديد موعد للمتجان
. بدل المثول امام القاضى

 وقد أعلن الوزير كيني أيضا أن جميع أفراد السرة الذين تفدموا مع بعض لم يعد بحاجة إلى أن تتم الموافقة في نفس الوقت. سابقا، كانت هناك حالت
 حيث جميع أفراد السرة الذين تقدموا معا  لطلب الجنسيه ولم ينجح احدهم يتم تعليق جميع السره معه اما الن فستم معالجة الملف فردا فردا فمن
 اجتاز المتحان بنجاح يتم تحديد موعد حفلة الجنسية ومن لم يجتاز المتحان بنجاح يتم تحديد موعد اخر خلل اسابيع لتقديمه مره اخرى ومن ثم
. حفلة الجنسيه

.هذه التغييرات تعني أوقات انتظار أقصر لبعض المتقدمين للجنسيه

 وبالضافة إلى ذلك، ومع الزيادة في عدد  قضاة الجنسيه، سيكون هناك المزيد من القرارات بشأن طلبات الحصول على الجنسية وأكثر من ذلك
 سيكون عدة حفلت للجنسيه . وقد تم تعيين ثمانية قضاة جدد لمتابعة والبت فى الحصول على الجنسيه ما يؤدى بالطبع الى سرعة النتهاء من
.الجراءات فى اقرب وقت ممكن

  مليون دولر على مدى عامين لتحسين معاملت الجنسيه. وسوف تمكن44، أعلنت حكومة كندا باستثمار 2013وبموجب خطة العمل القتصادية عام 
.لمعالجة أفضل للطلب المتزايد للحصول على الجنسيه ، والمساعدة في انهاء المعاملت القديمه باسرع وقت ممكن CIC هذه الموال

 حيث قال وزير الهجره بان المقيميين الجدد يتطلعون دائما للحصول على الجنسيه فى اقرب وقت ممكن وان جميع الجراءات والتدابير التى تقوم بها
.الوزارة ستساعد على السراع فى الحصول على الجنسية للمؤهلين لها

 ومن الشروط الساسية للحصول على الجنسيه الكنديه للمقيمين الدائمين هو القامة فى كندا لمدة ل تقل عن ثلث سنوات خلل الخمس سنوات
 الممنوحه على ان يتم تقديم اثباتات تؤكد القامة لهذه المده وفى حالة تشكك المسؤول يتم ارسال استفسار لتاكيد المده واهم ما يثبت ذلك هو ما يوجد
.على جواز السفر من اختام الخروج والدخول للبلدان الخرى وفى بعض الحيان يتم طلب تقرير من البلد الصلى للمقيم بالسفرات التى قام بها

.والشرط الخر هوا اجتياز امتحان الجنسيه بنجاح



 www.fasttocanada.com ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا يرجى زيارة موقعنا

 والنضمام الى المجموعه على الفيس بوك لتكونوا على اضطلع دائم باهم التطورات فى عملية الهجرة الى كندا
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

6479235265  أو عبير قيطة 6479875265أو التصال ب أسامة عبيد   

info@fasttocanada.com  أو ارسال جميع استفساراتكم على اليميل

http://www.fasttocanada.com/
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

