
  
 Transportation & Admissibility Loans قروض المواصالت والقبول: صحیفة وقائع

  
 من الذي یقوم بسداد القرض

 
 متلقي القرض بسداد القرض بالكامل على أقساط شھریة طبقا لجدول السداد.   یقومیتوقع أن 

 
ساط الشھریة طبقا لجدول سداد یعتمد على المبلغ قحساب األٌ یوما من وصول متلقي القرض إلى كندا. ویتم  30 ویجب أن یبدأ السداد بعد

داد حیث یتم حثھم على البدء في س ؛جدول السداد الخاص بھم یؤكد اً المقترض. وال یحتاج متلقو القروض االنتظار حتى یتلقوا خطاب
 ین علیھم على المدى الطویل. قروضھم على الفور لالستفادة من الفترة المعفاة من الفائدة وتقلیل عبء الدّ 

 
 : قرض المواصالت

 ن المتقدمین من دفع تكالیف المواصالت إلى مقصدھم النھائي في كندا. یمكّ 
 

 قرض القبول
 ن المتقدمین من تغطیة تكلفة الكشف الطبي. یمكّ 

 
 . وال تتحمل مجموعات الكفالء مسؤولیة سداد أي قروض خاصة بالمواصالت أو القبول للمھاجرین

 
 جدول السداد 

 
 فترة السداد  مبلغ القرض 

للقروض التي تساوي وال تزید 
 . 1200$عن 

 شھر من اإلصدار. 12خالل 

 شھر من اإلصدار. 24خالل  $2,400 - $1,200.01
 شھر من اإلصدار. 36خالل  $3,600 - $2,400.01
 شھر من اإلصدار. 48خالل  $4,800 - $3,600.01

 شھر من اإلصدار. 72خالل   4800$للقروض  فوق 
 

 یتم حساب األقساط الشھریة طبقا للمبلغ المقترض. وتعتمد طول فترة السداد على المبلغ المعطى 
 

  Jointو  assisted refugee -governmentthe(GAR) ویمكن للالجئین الذین یصلون إلى كندا طبقا ألحد برامج 
 Assistance Sponsorship (JAS) برامجو Referred (BVOR)-Blended Visa Office الحصول على  ةالسوری

  .تنازل عن قرض المواصالت
 

ویمكن لألشخاص الراغبین في المزید من المعلومات عن القرض الخاص بھم االتصال بالرقم المجاني لخدمات التحصیل 
Collection Services 7301-667-800-1على 

 
:  القروض والمتاح على اإلنترنت على 17دلیل اإلجراءات الدولیة الفصل لبرجاء الرجوع  ،للمعلومات العامة بشأن سداد القروض

 http://www.cic.gc.ca/english//resources/manuals/op/op17-eng.pdfموقع 
 
 
 
 
 
 
 

 الفترة المعفاة من الضرائب 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op17-eng.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op17-eng.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op17-eng.pdf


یتم وضع أعوام  بناء على مبلغ القرض. و ةیتمتع الالجئون تحت الكفالة الخاصة بفترة سماح معفاة من الفوائد تتباین ما بین عام وثالث
یر/كانون ثاني كل عام ویعتمد على المعدالت التي تفرضھا الحكومة الكندیة على القروض على الشركات التابعة معدل الفائدة في ینا

 مدة القرض.  طوال قائما. ویستمر معدل الفائدة (شركات حكومیة تدار من قبل الحكومة الفدرالیة وحكومة المقاطعة) للتاج
 

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

 416.290.1710فاكس:  
 www.rstp.ca: الموقع اإللكتروني ،info@rstp.caالبرید اإللكتروني:  

 
 

  2017آخر تحدیث:  ینایر/كانون ثاني 
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