
تكالیف الكفالة الخاصة قائمة صحیفة معلومات:  

 تكالیف الكفالة الخاصة لتزود مجموعات الكفالء قائمة Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) أعدّ 
لمعیشة في تكلفة امستویات  ھرا. تم األخذ بعین االعتبار تفاوتعشر ش لمدة اثنيالمالیة الالزمة لدعم عائلة مھاجرة  بتقدیر للموارد
 معدالت المساعدة االجتماعیة. دلیال مالیا كما تم تقدیرھا على أساس في أرجاء كندا، وتعتبر ھذه القائمةأقالیم مختلفة 

تكالیف الكفالة قائمة  

 .Refugee Sponsorship Application Kitاإلرشادي المالي كما ھو موجود في  IRCCتكلفة الكفالة التالیة من دلیل  تم نقل قائمة

 .لالطالع على األرقام األكثر حداثة ’s website IRCC . نرجو مراجعة موقع 2014تم تحدیث ھذه التكالیف في مارس/آذار 

 

ارمجموع تكلفة االستقر  
بي السنوي التقری
 بالدوالر ($)

لمدة اثني عشر  الدخل دعم تكالیف البدایة
 شھرا

 حجم العائلة

12,600 2,800 9,800 1 
21,200 4,400 16,800 2 
23,000 5,300 17,700 3 
27,000 7,000 20,000 4 
29,700 7,200 22,500 5 
32,500 8,000 24,500 6 

 كل فرد إضافي 1,550 1,000 2,500
 

البدایةتكالیف   
 تشمل تكالیف البدایة دفعة لمرة واحدة لـ:  

 أغراض منزلیة •
 أثاث •
 مفارش •
 مواد غذائیة •
 مالبس (شتویة) •
 دفعة مقدمة لـلمنافع( الكھرباء، الغاز...) •
 الحصول على ھاتف •
 األول شھرسكن لل ایجارقیمة  •

 
 

 دعم الدخل
 

 والغذاء، السكن، تكالیفقد تتفاوت . الالزمة األموال من األدنى حدارشادا لل وتمثل تقدیرات ھي األرقام ھذه أن مالحظة یرجى
 والمواصالت تبعاً لعمر المعالین والمكان.

 
 
 
 

http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/


 قائمة التبرعات العینیة المقتطعة
  

كتقدیر لقیمة التبرعات العینیة المختلفة  IRCCوالقائمة التالیة مقدمة من قبل كما قد تخفض التبرعات العینیة الموارد المالیة المطلوبة.  
  مراجعة نرجوالتكالیف السنویة، وقد تتغیر بمرور الوقت.  تستند ھذه األرقام التقریبیة إلى وفقا لحجم العائلة.

 .حداثة األكثر األرقام على لالطالع   ’s website IRCCموقع
 

 تكالیف بدایة تكالیف البدایة األثاث المالبس المأوى حجم العائلة
 المدارس

 المواد الغذائیة

1 
 

6,000 500 1,500 325  175 

2 
 

7,100 1,000 2,000 350  250 

3 
 

7,800 1,375 2,500 375  325 

4 
 

8,400 1,750 3,000 400  400 

5 
 

9,600 2,125 3,500 425  475 

6 
 

9,600 2,500 4,000 450  550 

 لكل فرد إضافي
 

لكل طفل في 150 25 500 375 900
عمر المدرسة 

 21إلى  4من 

75 

 
الكافلة أن  مجموعةالذي ینبغي على ال المالي الدعم مقدار من تقلل أن كندا إلى معھا الجئةال عائلةتحضرھا ال التي المالیة للمواردیمكن 
 .الطوارئ لخطة حاجة ھناكأنھ ال تزال  إال أنھ یرجى األخذ بعین االعتیار تقدمھ.

 
 المحلیة االجتماعیة المساعدة معدالت

 
 .الشھریةقد تساعد معرفتك بمعدالت المساعدة االجتماعیة في منطقتك مجموعتك في التخطیط لمقدار المخصصات والمیزانیة 

 Resettlement Assistance Program (RAP) ي وضع مخصصات برنامج ف IRCCكما تستخدم ھذه األرقام أیضا من قبل 
 للالجئین الذین تساعدھم الحكومة. استفسر من حكومة األقلیم أو المقاطعة عن معدالت المساعدة االجتماعیة أو دعم الدخل.

 
 
 
  

Refugee Sponsorship Training Program 
 ھاتف: 1.877.290.1701 ،416.290.1700

 فاكس: 416.290.1710
info@rstp.ca :برید الكتروني 

www.rstp.ca :الموقع 

2014آخر تحدیث: مارس/آذار   
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