
  Canada Child Benefitالمیزة الكندیة للطفل : صحیفة وقائع
 

Canada Child Benefit (CCB) غیر خاضع للضرائب للعائالت المستحقة لمساعدتھم في تكالیف تربیة  ھو مبلغ شھري
 .18ـ األطفال تحت عمر ال

 
 Canada Child Tax Benefit (CCTB) ،National Child Benefitمحل  CCBیحل  2016من یولیو/تموز  اواعتبار

Supplement (NCBS) و Universal Child Care Benefit (UCCB) . فإذا كنت تتلقىCCTB  أوUCCB ست فأنت ل
  حیث سیتم الدمج بشكل آلي. CCB بحاجة للتقدم بطلب للحصول على

 
 :  كافة الشروط التالیة توفرلالستحقاق یجب 

 
 عام.  18یجب أن تكون مقیما مع الطفل ویجب أن یكون عمر الطفل أقل من  ●
للمزید من التعلیمات عن تعریف الرعایة  عن رعایة وتربیة الطفل. یجب أن تكون الشخص المسؤول بشكل رئیسي ●

 RA(C Canada Revenue Agency( ء الرجوع للكتیب الخاص بھیئة ابرج ،الرئیسیة/األساسیة
 في كندا.  ایجب أن تكون مقیم ●
ویجب أن تكون أو یكون شریك حیاتك مواطن كندي أو مقیم دائم أو شخص خاضع للحمایة أو مقیم مؤقت  قد عاش في كندا خالل  ●

  السابقة. 18ـ األشھر ال
 
 

 : للتقدم بطلب
 

 RC66, Canada Child Benefits Applicationیجب تعبئة استمارة 
 

  RC66SCH, Status in Canada/Statement of Income  جدول بالنسبة للالجئین الذین استوطنوا مؤخرا یجب تعبئة
ل عن للتفاصیمستند إثبات میالد الطفل.  إرفاقیتعین علیك أیضا  ،إذا كان عمر الطفل یزید عن عام أو لم یكن قد ولد في كندا* 

  RC66 استمارة من 4برجاء الرجوع لجزء  ،المستندات المقبولة
 

بك للمركز الضریبي الذي یخدم منطقتك. وتتوفر قائمة باألماكن والعناوین على:  لقم بإرسال ط ،كتم تعبئة استماراتبمجرد أن ت
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ddrss-eng.html . 

 
 CCB ـكنك التقدم بطلب إلكتروني على الموقع اإللكتروني لذلك إذا كنت مقیما في كندا خالل العام الضریبي الماضي یممن وبدال 
  www.cra-arc.gc.ca/myaccount/index.html على:

 
لتقییم دخل العائلة. إال أنھ  RC66SCHف یتم استخدام وسولتعبئة الطلب. مطلوبة تعتبر تقییمات ضریبة الدخل  البرجاء مالحظة: 

 ألغراض الحسابات.   tax returnsیتعین علیھم تقدیم كافة إقراراتھم الضریبیة المستقبلیة ،لكي یستمر األفراد في تلقي المزایا
 . CCB مزایا ویجب تقدیم اإلقرارات كل عام بعد الوصول لضمان استمرار الحصول على

 
 الوقت المستغرق لمعالجة الطلب

 
یوما بعد تلقي الطلب. فإذا لم تتلقى تأكید استالم الطلب   80 بالمتقدم بالطلب بشأن طلبھ خالل ما ال یزید عن CRAیتوقع أن تتصل 

بالبرید محددا مبلغ المزایا التي سیتم  CCBلالستفسار. وعقب معالجة الطلب سیتم إرسال إخطار  CCBـ قم باالتصال ب ،یوما 80بعد 
ویتم إرسالھا بالبرید أو إیداعھا إیداع مباشر كل شھر.  وعادة  ،البرامج الخاصة بالمقاطعات واألقالیم CCBدفوعات وتتضمن م .تلقیھا

أشھر حتى یتم تلقي الشیك األول. وسیكون ھذا عبارة عن مبلغ متراكم بأثر رجعي عن كافة  3ما تكون ھناك فترة انتظار تصل إلى
شھرا من شھر  11ال یمكنھا سداد مدفوعات أكثر من  CRAمستحقا لھذه المزایا. غیر أن ھیئة  الشھور السابقة التي كان الشخص فیھا

 تلقي الطلب ولھذا من الضروري التقدم بالطلب في أسرع وقت ممكن.  
 

 Joint Assistance Sponsorship (JAS) ملحوظة ھامة لحاالت
 

بإضافة مبلغ المزایا التي سوف تتلقاھا العائالت  Resettlement Assistance Program (RAP)وسوف یقوم برنامج 
والذي یتضمن مبلغ متراكم من وقت  CCBـ لشیكاتھم الشھریة أثناء فترة االنتظار.  إال أنھ بمجرد أن تتسلم العائلة الشیك األول ل
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روري إعالم القادمین الجدد بھذا عن األشھر الثالثة السابقة. ومن الض CCBـ مبلغ ال  RAPـ یتعین على العائلة أن تسدد ل ،وصولھا
 الشأن للسماح لھم بعمل میزانیات مالئمة. 

 
 Provincial Benefits مزایا المقاطعة

 
  Alberta Family Employment Tax Credit ،BC Family Bonus،New Brunswick Childبإدارة  CRAتقوم 

Tax Benefit ،Newfoundland and Labrador Child Benefit، Northwest Territories Child Benefit  
Nova Scotia Child Benefit ،Nunavut Child Benefit ،Ontario Child Benefit وYukon Child Benefit .

  CCB باستخدام المعلومات من طلب CRAفسوف تقوم ھیئة . طبقا لھذه البرامج للتأھل منفصلةة للتقدم بطلبات فال توجد حاج
   البرامج. الحصول على ھذهأحقیة  حدیدلت
 

 مزایا أخرى  
 

  :The Child Care Expenses Deductionخصم تكالیف رعایة الطفل 
یقوم بدعم الطفل.  اواحد اطالما أن ھناك شخص الخصم على ھذا التقدم بطلب للحصول (PSRs)یمكن للالجئین المكفولین كفالة خاصة 

 ما لرعایة طفل مستحق بحیث یمكن للشخص:   لشخصة الطفل ھي مبالغ یتم دفعھا وتكالیف رعای
 كسب دخل من العمل  ●
 تنفیذ مشروع  بمفرده أو كشریك نشط.  ●
 )  "حضور المدرسة (الشروط مذكورة تحت "البرامج التعلیمیة ●
 القیام بأبحاث أو عمل مشابھ حصل بمقتضاه على منحة.   ●

 یجب دفع مبالغ تكالیف رعایة الطفل إلى:  
 الذین یقدمون خدمات رعایة الطفل   مقدمي الرعایة ●
 أو مراكز الرعایة النھاریة  دور الحضانة ●
 لجزء من الرسوم المتعلق بخدمات رعایة الطفل.  ،المؤسسات التعلیمیة ●
الریاضیة الیومیة عندما یكون الھدف الرئیسي من المعسكرھو رعایة األطفال (المؤسسات  والمدارس المعسكرات الیومیة ●

 ال تعتبر مدرسة ریاضیة) والتي  الریاضةالتي تقدم برنامج ما لدراسة 
 المدارس الداخلیة والمدارس الریاضیة التي تتضمن مبیت لیلي أو المعسكرات التي تتوفر فیھا اإلقامة.  ●

 
 Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) Goods and ائتمان 
ھو مبلغ معفى من الضرائب یدفع بشكل ربع سنوي یساعد األفراد والعائالت ذوي الدخول المتواضعة أو  GST/HSTائتمان 

 HST  أو  GSTالمنخفضة لتعویض ما یدفعون من ضرائب المبیعات 
  رة :برجاء زیا GST/HSTللمزید من المعلومات عن ائتمان 

www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html  
 
 

 Tax Centresالمراكز الضریبیة 
 

 Winnipeg Tax Centreمركز ضرائب وینابج 
PO Box 14005 Stn Main 
Winnipeg, MB, R3C 0E3 

 Windsorوینزار  -Thunder-Bayباي -ثندر -Londonلندن  ،Manitobaمانیتوبا ، Albertaمسؤول عن:  ألبرتا 
 Saskatoon (SK)ساسكاتون  ،)ON( )أونتاریو(
 

 Surrey Tax Centreمركز ضرائب ساري 
9755 King George Highway 

Surrey, BC, V3T 5E1 
 Yukonیوكون  ،)SK(ساسكاتون  ،Reginaجینا یر، British Columbiaمسؤول عن: بریتیش كولومبیا 

 
 St. John's Tax Centreمركز ضرائب سانت جون 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html


PO Box 12071 Stn A 
St. John's, NL, A1B 3Z1 

شیا تنوفا سكو، Labradorو البرادور  Newfoundlandندالند اونیوف ،New-Brunswickبرنزویك -مسؤول عن:  نیو
Nova-Scotia، بیتربورو -كینجستونKingston-Peterborough- سانت كاثرینSt-Catherine’s  أونتاریو)ON( 

 
 Shawinigan-Sud Tax Centreمركز ضرائب شوینجاج ساد 

PO Box 3000 Stn Main 
Shawinigan-Sud, QC, G9N 7S6 

 )ON(بناء على الرمز البریدي) أونتاریو ( Ottawa-Sudbury سدبري -أوتاوا ،Nunavutفیت انومسؤول عن:  ن
 

 Sudbury Tax Centreمركز ضرائب سدبري 
PO Box 20000 Stn A 

Sudbury, ON, P3A 5C1 
 ) ON(أونتاریو  Toronto(بناء على الرمز البریدي ) تورونتو   Sudburyبري دس -Barrieمسؤول عن:  باري 

 
  Summerside Tax Centreید امركز ضرائب سمرس

102-275 Pope Road 
Summerside, PE, C1N 5Z7 

جزیرة  ،)ON(أونتاریو  Waterloo/واترلو Kitchenerكیتشنر  -Hamiltonن وھاملت -Bellevilleمسؤول عن:  بیلفیل 
 Prince-Edward Islandبرینس أدوارد  

 
 
 

  Refugee Sponsorship Training Program(RSTP)برنامج التدریب على كفالة الالجئین 
 Tel: 416.290.1700, 1.877.290.1701ھاتف 

 416.290.1710  فاكس:
  www.rstp.ca:الموقع االلكتروني  info@rstp.ca البرید اإللكتروني:

 
  2016آخر تحدیث:  دیمسبر/كانون أول 
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