ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਾ, ਨਵੀਂ% ਲੀਹ$ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਿਪਛਲੇ ਨੌ# ਸਾਲ$ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ$ ਿਵਤਕਰੇ ਭਰੀ$ ਤਬਦੀਲੀ& ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ !ਥੇ ਿਮਲੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ
! ਗੁ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਿਫਊਜੀ', ਿਸੱਖਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ& (ਸਿਕੱਲਡ ਵਰਕਰਜ਼) ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ& ਲਈ ਪੱਕੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ& (ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼) ਦਾ
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਕੱਦਿਮ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ
ਕਾ#ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਸੀ& ! ਬਾਹਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ “ਬੋਗੱਸ
ਰਿਫਊਜੀ”, “ਆਤੰਕਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਨੌਕਰੀ& ਚੁਰਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ” ਵਰਗੇ ਪ"ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ
ਡਰਾਿਵ& ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ! ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਸੀ& ! ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵੀ
ਿਦੱਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਤ" ਉਹ ਵਕਤੀ, ਸ਼ਰਤ$ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਿਨਸਿਚਤ ਹਾਲਤ% ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਅਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਲਲੀਗਲ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਾਈਟ ’ ਤੇ - http://neverhome.ca - ਅੰਗ$ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੜ# ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਾ” ਰੀਪੋਰਟ ਿਵਚਲੀ& ਕੁ ੰਜੀਵਤ ਲੱਭਤ%।
ਨਾਗਿਰਕਤਾ: ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੁਣ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ

2000 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਆਏ ਉਨ#$ ਆਵਾਸੀ& ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲ% ਦੀ
ਦਰ 79 ਪ"ਤੀਸ਼ੱਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26 ਪ"ਤੀਸ਼ੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਿਲਮ-ਕਨੇਡੀਅਨ' ! ਗੈਰ-ਕਨੇਡੀਅਨ' ਵਜੋਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀ# ਰਸਮ$ ਸਮੇਂ ਿਨਕਾਬ
ਪਿਹਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ। “ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀ ਚੋਰੀ” ਨ" ਦਾ ਨਵ# ਕਾ#ਨ (ਿਬੱਲ ਸੀ-24) ਲੋਕ$ ! ਦੂਜੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਕਨੇਡਾ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਕਤੀ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ& ! ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਕੱਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 280,000 ਅਰਜ਼ੀ% ਖਤਮ
ਕੀਤੀ$ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਵਕਤੀ ਆਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ& ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ’ਚ ਘੁ ੰਮਣ
ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਢ"ਚਾ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ& ! ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ% ਹਾਲਤ% ਿਵਚ ਏਥੇ ਿਲ#ਦਾ ਜ"ਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ% ! ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਿਵਚ
ਹੀ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ ‘ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਹਰ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70,000 ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ& ! ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ
ਹੈ।

ਪਿਰਵਾਰ& ! ਮੁੜ ਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ( ਫੈਮਲੀ ਰੀਯੂ ਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ): ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ$

ਦੌਰਾਨ ਫੈਮਲੀ-ਕਲਾਸ-ਇਮੀਗਰੈਂਟ) ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ 20 ਪ"ਤੀਸ਼ੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ
ਦਾਦੀ-ਦਾਦੇ/ਨਾਨੀ-ਨਾਨੇ (ਗਰੈਂਡਪੈਰੇਂਟਸ) ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਵਕਤੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ, ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਪ"ਾਈਵੇਟ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੀਮਾ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਖ"ੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ% (ਸਪਾਉਜ਼ਸ) ! ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ$ ਵਾਲੀ ਸਪ#ਸਰਿਸ਼ੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬੱਿਚ% ! ਸਪ#ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਨੇਡਾ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਦੀ
ਸਪ#ਸਰਿਸ਼ੱਪ ! ਲਗਦਾ ਸਮ# ਿਤੰਨ ਗੁ ਣਾ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ
ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਦੀ ਸਪ#ਸਰਿਸ਼ੱਪ ਵਾਸਤੇ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਮੀਰ% ਦਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ।
ਰਿਫਊਜੀ: ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ਬੋਗੱਸ ਰਿਫਊਜੀ!” ! ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ# ਿਤੱਖੀ& ਚਾਲ$ ਅਤੇ

ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰਿਫਊਜੀ' ਦੇ ਕਲੇਮ ਿਵਚ 50 ਪ"ਤੀਸ਼ੱਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਲੇਮ%
ਿਵਚ 30 ਪ"ਤੀਸ਼ੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਊਜੀ ਕਾ#ਨੀ ਰਾਹ$ ਿਵਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੜ
ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ#$ ! ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇਲ$ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ' ਵਾਲਾ ਢ"ਚਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਕੌਮ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਊਜੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ"ਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤ" ਉਨ#$ ਦਾ ਰਿਫਊਜੀ ਦਰਜਾ ਸ਼ਰਤ$ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $15 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਤ" ਿਕ ਉਹ ਸਲਾਨਾ 875
ਰਿਫਊਜੀ' ਦੀ# ਅਰਜ਼ੀ% ! ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿਹਲ% ਆਏ
ਿਜਹੜੇ ਰਿਫਊਜੀ' ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਗੁ ਆਇਆ ਹੈ ਉਨ#$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁ ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ 87,317 ਆਵਾਸੀ& ! ਿਬਨ$ ਕੋਈ ਚਾਰਜ

ਲਾਏ ਜੇਲ$ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ$ ਸਾਲ$ ਦੌਰਾਨ ਇਸ !ਪਰ ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਸੀ, ਸਣੇ 807 ਬੱਿਚ% ਦੇ, ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ$% ! ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਿਤ% ਜੇਲ$ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਅਣਿਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੀ ਯੂ ਨਾਈਿਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2013 ਿਵਚ
ਆਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ( ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੁ ਲ 503 ਸਾਲ$ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮ# ਸੀਖ$ ਿਪੱਛੇ ਕੱਿਟਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁ ਝ
ਆਵਾਸੀ& ! ਜਬਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ$ ਮਾਵ$ ! ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਜ" ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ
ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ! ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ( ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ): ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ 117,531 ਲੋਕ$ !

ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਸਣੇ ਉਨ#$ ਮੁਲਕ% ਿਵਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਿਜਨ$% ਿਵਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਲੋਕ$ ! ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਮੱਗਲਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੇਪਰ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ"ਿਕ ਉਹ ਆਵਾਸੀ% ! ਉਨ#$ ਦੇਸ$ ਿਵਚ ਭੇਜ
ਸਕਣ ਿਜਨ$% ਨਾਲ ਉਨ#$ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਫਊਜੀ! ਕੋਲੋਂ ਉਨ#$ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਖੋਹ ਿਲਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ$% ਆਵਾਸੀ& ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ
ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ#$ ! ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ#$ ’ਤੇ ਵਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜ"ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮ% ਲਈ - ਸਣੇ ਟਰੈਿਫਕ ਜ਼ੁਰਮ% ਦੇ - ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਵਾਿਸ਼ੰਿਦ' ! ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਹੱਕ ਿਬਨ$ ਹੀ ਦੇਸਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪ: ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ' ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫਊਜੀ' ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਿਰਹਾਸ਼ੀ! !

ਲੁਕਵੇਂ ਮੁਕੱਦਿਮ' ਦਾ, ਦੇਸਿਨਕਾਲੇ ਦਾ, ਜ" ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾ#ਨ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾ#ਨ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁ ਪਤ ਜ"ਚਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਿਬਨ$ ਚਾਰਜ ਲਾਇ$ ਬਚਾਉ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੀ% ਅਸਧਾਰਣ
ਤਾਕਤ$ ਅਿਧਕਾਰੀ( ! ਿਦੱਤੀ& ਗਈ# ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਚੈਰੀਟੀ!, ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਲਸਤਾਈਨ ਲਈ
ਚਲਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੀ ਲਿਹਰ ! ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ-ਟੈਿਰਰਸਟ ਸੂਚੀ !ਪਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ‘ਆਤੰਕਵਾਦ’
ਦੇ ਪੇਤਲੇ ਿਜਹੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਕੁ ਝ ਕਨੇਡੀਅਨ' ਕੋਲੋਂ ਉਨ#$ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਪਿਹਲ: ਆਵਾਸੀ& ! ਿਮਲਦੀ& ਸੇਵਾਵ% ਿਵਚੋਂ $53 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ !ਪਰ ਘਟਾਏ

ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਊਜੀ' ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖਰਿਚ%
ਿਵਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਮੀ$ ਕੀਤੀ$ ਜਾ ਚੁੱਕੀ& ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾਵ% ਲਈ ਖੁੱਲ%ੇ (ਵਾਕਇਨ ਸਰਿਵਸਜ਼) ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਦਫਤਰ% ਿਵਚੋਂ ਿਸੱਖਅਤ ਲੋਕ$
! ਵਕਤੀ ਛੁੱਟੀ (ਲੇਡ ਆਫ) ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ
ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ% ਹੋ ਰਹੀ$ ਹਨ; ਿਸਰਫ 88 ਰਿਫਊਜੀ ਅਰਜ਼ੀ% ਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੀਿਵਊ ਿਵਚੋਂ 113
ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤੀ% ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 2010 ਅਤੇ 2013 ਿਵਚਕਾਰ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾ#ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ $107 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਧਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2014 ਿਵਚ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾ#ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਟ $1.8 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ।
	
  
	
  
	
  

