FCJ REFUGEE CENTRE
Walking with uprooted people
Humanitarian and Compassionate Case
Document Gathering Guide
Segue uma lista contendo os documentos mais comuns que aplicantes de H&C podem utilizar para ajudar em seu caso.
Não é necessário que tenha todos os documentos dessa lista. Contudo, quanto mais documentos, melhor podemos
construir um argumento para o seu caso. Por favor, traga somente os documentos que se encaixam no seu caso.
Lista de documentos dos fatores de H&C.
DIFICULDADE
1. Estabelecimento no País
 Prova de emprego estável
o Cartas de Recomendação do empregador confirmando trabalho (atual e passado)
 Prova de realizações acadêmicas, estudos da língua
o Histórico das Notas, Carta de aceitação, Carta de recomendação de professores ou
outros membros da escola.
o Carta de instrutor ESL (Inglês como língua secundária) (atual e também de outros
alunos)
o Comprovante de Matrícula em curso ESL
o Certificados/Diploma
2. Estabelecimento Financeiro
 Prova de estabilidade financeira no país
o Imposto de Renda
o Carta da sua instituição financeira (banco)
o Extrato bancário dos últimos 4 meses
o Credit report (Relatório de crédito) se disponível
o Carta do Proprietário (ou colega de quarto) mostrando seu bom caráter como inquilino
3. Envolvimento Comunitário e Trabalho Voluntário
 Cartas de Apoio
o Cartas de organizações religiosas (igreja/templo/mesquita)
o Cartas de organizações na comunidade com quem esteve envolvido
 Cartas de Referência
o De amigos (amigos próximos)
o Amigos com residência permanente ou cidadão canadense (incluir fotocópia do
documento de cidadania ou residência permanente)
4. Laços com o Canadá e Separação de Familiares
 Carta de familiares e da família morando no Canada – (falando do efeito que a separação terá no
familiar)
5. Inadequação Médica – Isso é relevante somente se você possuir uma condição médica na qual o tratamento
médico não é adequado no seu país de origem.


Carta de um médico canadense confirmando a sua condição pela qual o tratamento não é adequado no seu país.
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Cartas do seu país de origem afirmando que não têm os recursos necessarios para prover o tratamento
necessário.
6. Condição em seu País de Origem
Se você está alegando dificuldade pelas condições no seu país de origem, você deve tentar conseguir
documentos que provem a situação atual no país. Alguns exemplos que você pode coletar incluem: artigos de
jornais, documentos de organizações não-governamentais que operam no seu país: cartas de amigos, familiares,
ou outros explicando a situação. Certifique-se de conseguir esses documentos o mais rápido possível para que
possam ser traduzidos.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
1. Prova de Identidade e Idade da Criança
 Fotocópia do passaporte e certidão de nascimento da criança
2. Estabelecimento e Educação da Criança
 Carta de aceitação da escola
 Carta da escola confirmando matrícula e comparecimento/presença
 Históricos escolares
 Carta de referência dos funcionários da escola (professores)
 Certificado de alguma realização acadêmica e outras atividades
 Carta de apoio de amigos próximos que conhecem sua criança
3. Problemas Médicos e Necessidades Especiais
 Qualquer carta ou documento confirmando que sua criança tem alguma condição médica ou outra
necessidade especial.
 Carta do governo do país de origem afirmando que não podem prover cuidado necessário.
4. Problemas de Gênero
 +Evidência médica que sua criança tem algum problema de gênero/sexo
5. Dependência da Criança
 Carta da criança – se aplicável, apoiando o caso e afirmando a dificuldade, desafios e os impactos
que a separação com o pai iria causar.
IMPORTANTE
 Se você se inscreveu em um processo de Refugiados anteriormente e foi negado, você deve incluir
estes documentos:
• BOC Base da Reivindicação (Basic of Claim)
• Carta de decisão final
 Para poder iniciar a aplicação, você deve ter concluído todos os documentos solicitados
anteriormente. Se você não tiver toda a documentação, não será possível iniciar a aplicação.
 Depois de ter todos os documentos completos, você deve agendar uma consulta no 416-469-9754,
para começar a preparação de sua inscrição.
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