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ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਦਾਇਤ� 
 

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (RPD / SPR) ਦੇ ਉਸ ਫਸੈਲੇ ਬਾਰੇ  

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੰ  ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ  

 
RPD / SPR ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਕਾਰਣ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ 15 ਿਦਨ� ਤ� ਵਧੀਕ ਨਹ�  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਲਖਤ ਨ� ਿਟਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ� � ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਰਦਸ਼ੇ� ਦ ੇਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨ� ਿਟਸ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਿਤੰਨ ਕਾਪੀਆ ਂਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Refugee Appeal 

Division (RAD) / Section d’appel des réfugiés (SAR)) ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।   

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤ ੇ

ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।     
 
RPD / SPR ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਕਾਰਣ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਤ� ਵਧੀਕ ਨਹ�  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  

• ਤੁਹਾਨੰੂ RAD ਨੰੂ ਆਪਨ�  ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦ ੋਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗਾਈਡ (Appellant’s 

Guide / Guide de l’appelant) ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ http://www.irb-

cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ 

ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: 
 
ਅਪੀਲ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਅਤ ੇਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੋਵ� ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਿਮਆਦ ਵਾਧਾ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਿਮਆਦ 

ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਣ ੇਪੈਣਗੇ। 

ਿਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ 6 ਅਤ ੇ37 ਿਨਯਮ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਕਾਪੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਦ ੋਕਾਪੀਆਂ 

ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ (ਐਫੀਡੈਿਵਟ) ਜ� ਿਵਧਾਨਕ ਐਲਾਨ 

(ਸਟੈਚੂਟੋਰੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
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ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਆਦ ਵਾਧਾ   

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਨੰੂ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਿਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਰੀ 

ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਣੇੇ ਪੈਣਗੇ। ਿਮਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦ ੇ6 ਅਤੇ 37 ਿਨਯਮ� ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਦ ੋਕਾਪੀਆ ਂਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆ।ਂ 

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ (ਐਫੀਡੈਿਵਟ) ਜ� ਿਵਧਾਨਕ ਐਲਾਨ (ਸਟਚੈੂਟੋਰੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਨੱਥੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
 
ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੂੰ  ਿਕੱਥੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੋ  
ਆਪਣ ੇਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਚਾਓ ਜੋ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 

ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਸੈਲੇ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ। 

 
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ  

ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਅ ਕਰੋ ਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕ�ਸਲ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਭਗੁਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਓਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬਾਈ ਕਨੰੂਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, 

ਨਾਜ਼ਰ� ਦ ੇਿਕਊਬੇ�ਕ ਚ�ਬਰ (Québec Chamber of Notaries (Chambre des notaires du Québec) ਦਾ ਜ� ਕਨ� ਡਾ 

ਿਨਆਮਕ ਪ�ੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਪ�ਵਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ� (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council / Conseil de 

réglementation des consultants en immigration du Canada) ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮ�ਬਰ (ਵਕੀਲ ਜ� ਪੈਰਾਲੀਗਲ) ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਤ� ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਫ਼ੀਸ ਜ� ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਦ ੇਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (Notice of Representation Without a Fee or Other 

Consideration  / Avis – représentant non rémunéré ni autrement rétribué) ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛਤੇੀ ਹੋ ਸਕੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ IRB / CISR ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 

ਹੈ (ਹੇਠ ਦੇਖੋ)। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੱਮੇਵਾਰ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਮੱਥੀ ਿਮਆਦ  

ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਭਾਸ਼ਾ 

ਤੁਸੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਜ� ਫ��ਚ) ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਜ� ਫ��ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਆੁਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ 

�ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ। 
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ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ��ਚ ਿਵੱਚਕਾਰ ਚਣੁਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ IRB / CISR ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗਾਈਡ (Appellant’s Guide / Guide de l’appelant) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਅਪੀਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਅਿਧਿਨਯਮ (Immigration and Refugee Protection Act / Loi 

sur l’immigration et la protection de réfugiés) ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਆਪ�ਵਾਸ ਅਤ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ 

ਅਿਧਿਨਯਮ (Immigration and Refugee Protection Act) ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂੱ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਮੇਤ ਕਨ� ਡਾ ਸੀਮਾ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ (Canada Border Services Agency / Agence des services 

frontaliers du Canada), ਆਪ�ਵਾਸ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਕਨ� ਡਾ (Immigration, Refugees and Citizenship 

Canada / Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), ਕਨ� ਡੀਅਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਘੜ ਸੇਵਾ (Canadian 

Security Intelligence Service / Service canadien du renseignement de sécurité) ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

* ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪ�ੰ ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਕੱਟ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ IRB / CISR ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ) ਤੇ ਖੁਦ ਆਓ। 
 

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਰਿਜਸਟਰੀਆ  ਂ(RAD / SAR) ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

ਵੇਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਕੱਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਸਕਰਣ*, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ� ਤੱਕ 

ਿਲੰਕ ਮਜੌੂਦ ਹਨ,  ਇਥ ੇਉਪਲੱਬਧ ਹੈ: 
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx 

 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ  ਅਪੀਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਨਯਮ� (RAD / SAR ਿਨਯਮ�)  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜਸਿਟਸ  ਿਵਭਾਗ ਕੈਨ� ਡਾ 

ਦੀ ਵਬੇਸਾਇਟ laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-257/index.html ਤੇ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefAppKitTro.aspx
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0ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ 

(ਮ�ਟਰੀਅਲ)  

ਆਪ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ RAD 

/ SAR ਰਿਜਸਟਰੀ  
Guy-Favreau Complex 
200 René-Lévesque Boulevard  
WEast Tower, Room 102 
Montréal, Quebec  H2Z 1X4 
ਟੈਲੀਫਨੋ: 514-283-7733 ਜ� 1-866-
626-8719 
ਫੈਕਸ: 514-496-6629 
 

1ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ 

2(ਟੋਰੰਟ)ੋ 

ਆਪ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ 

RAD / SAR ਰਿਜਸਟਰੀ  
74 Victoria Street, Suite 400 
Toronto, Ontario  M5C 3C7 
ਟੈਲੀਫਨੋ: 416-954-1000  

ਜ� 1-866-790-0581 

ਫੈਕਸ: 416-954-1511 
 

3ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 

4(ਵੈਨਕੂਵਰ) 

ਆਪ�ਵਾਸ ਅਤ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ 

RAD / SAR ਰਿਜਸਟਰੀ  
300 West Georgia Street, 
Suite 1600 
Vancouver, British Columbia  
V6B 6C9 
ਟੈਲੀਫਨੋ: 604-666-5946 

 ਜ� 1-866-787-7472 

ਫੈਕਸ: 604-666-9870 
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