
 
 پھڕەی زانیاری: خشتھی تێچووی بھرنامھی سپۆنسھری

 
خشتھی  )IRCC()Immigration, Refugees and Citizenship Canada(اتیی کھنھدا ڵچ و پھنابھر و ھاوۆک
پشتگیریکردنی  ۆچووی داواکراوی دارایی بێک دەربارەی تێاندنڵئھوەی خھم ۆدا بێنسھری پھرەپۆچووەی بھرنامھی سپێت
ئاستی  نسھری.  بھ لھبھرچاوگرتنی جیاوازی ۆش چاوی گروپھکانی بھرنامھی سپێدوازدە مانگ بخاتھ پ ۆپھنابھر بکی ێزانێخ
بھریھکی دارایی وایھ و زیاتر لھسھر نرخھکانی ھاوکاریی ێمھ جیاوازەکانی کھنھدا.، ئھم خشتھ وەک رێچوون لھ ھھرێت
 ایھتی دانراوە.ڵمھۆک
 

 خشتھی تێچووی بھرنامھی سپۆنسھری
 

وەرگیراوە و لھ کھرەستھکانی داواکردنی  IRCCبھریی دارایی ێلھ رنسھریھی خوارەوە ۆچووی سپێخشتھی تئھم 
ی ڕپھڵما ۆرەوە بڕێکراونھتھوە. تکایھ بگھێنو ۲۰۱٤چووانھ لھ ئازاری ێشکھشکراوە.  ئھم تێنسھرکردنی پھنابھران پۆسپ

IRCC’s  چوو.ێترین تێنو ۆب 
 
 

 ۱۲ ۆپشتیگیریی داھات ب زانێقھبارەی خ
چووی ێاندنی گشتیی تڵخھم چووە سھرەتاییھکانێت مانگ

 بوونی مانگانھ ($)ێنیشتھج

1 9,800 2,800 12,600 

2 16,800 4,400 21,200 

3 17,700 5,300 23,000 

4 20,000 7,000 27,000 

5 22,500 7,200 29,700 

6 24,500 8,000 32,500 

 2,500 1,000 1,550 ژمارەی زیادە

 
 

 چووە سھرەتاییھکانێت
 تێچووە سھرەتاییھکان یھکجار پارە دانھ بۆ:

 کھلوپھلی ناوماڵ •
 مۆبیلیات •
 پێخھف •
 بنچینھییھکانخۆراکھ  •
 جلوبھرگ (زستانھ) •
 پارەی خھوێندراو بۆ خزمھتگوزاری •
 تھلھفۆندانانی  •
 کرێ خانوی مانگی یھکھم •

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


 
 

 پشتگیریی داھات
 

تکایھ سھرنجی ئھوە بدەن ئھم ژمارانھ خھم�ندن و رەنگدانھوەی رێبھریھکن بۆ کھمترین بڕی پارەی داواکراو. تێچووی 
 نیشتھجێبوون، خواردن و ھاتوچۆ دەکرێت بھپێی تھمھنی کھسھکھ و شوێنی نیشتھجێبوونیان بگۆڕێت.

 
 ھ کھلوپھلداشکان بخشتھی 

 
دابینکراوە وەک  IRCCئھم خشتھی خوارەوە لھ الیھن کھلوپھل دەتوانێت تێچووی دارایی پێویست کھم بکاتھوە. بھخشینی 

انھ ڵچووی ساێندراوانھ لھسھر تێزان. ئھم ژمارە خھملێی قھبارەی خێریی بھخشینی کھلوپھلھ بھپۆراوجۆجاندنی بھھای ڵخھم
 ترین نرخ.ێنو ۆبکھ ب  IRCCی ڕپھڵت. تکایھ تھماشای ماێدرۆڕبوونی کات بگڕپھێژراون، وە لھوانھیھ بھ تڕێدا
 
 

 مۆبیلیات جلوبھرگ پھناگھ قھبارەی خێزان
سھرەتاییھکان 

(پێداویستیھکانی 
 ناوماڵ)

تێچووە 
سھرەتاییھکانی 

 قوتابخانھ

خواردنھ 
 بنچینھییھکان

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 

ئھندامی 
زانی زیادە ێخ
رە زیاد ێل

 بکھ

900 375 500 25 
ھھر  ۆب 150

کی ڵێمندا
  21-4 تھمھن

75 

 
ی ئھو پشتگیریھ داراییھ کھمدەکاتھوە کھ ڕکھنھدا، ب ۆنن بێیاندا دەیھۆخ ڵکی پھنابھر لھگھێزانێئھو سھرچاوە داراییانھی کھ خ

شتا ێئامادەکاری و لھناکاو های ئھوەیش، ئاگاداری ئھوەبن پالنی ڕنسھری دابینی بکھن. سھرەۆت گروپی بھرنامھی سپێدەب
 ویستھ.ێپ
 
 

 ایھتیڵمھۆیی کێجۆھاوکاریی خ نرخھکانی
 

ت ئاشنا بکھیت، لھوانھیھ یارمھتی گروپھکھ بدات لھ پالندانانی ۆایھتیی ناوچھکھی خڵمھۆت بھ نرخھکانی ھاوکاریی کۆئھگھر خ
گرامی ۆپریارمھتی لھ "ژانی ڕێدا ۆت بێنرێبھکاردەه IRCCبودجھ و یارمھتیی مانگانھت. ئھم ژمارانھ ھھروەھا لھ الیھن 

تایبھت بھو پھنابھرانھی لھ الیھن حکومھتھوە  )Resettlement Assistance Program)(RAP( "بوونێھاوکاریی نیشتھج

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


زانینی نرخھکانی  پشتگیریی داھات یان ھاوکاریی  ۆت بکھ بۆم یان ناوچھکھی خێن. سھردانی حکومھتی ھھرێپشتیوانی دەکر
 ستا.ێایھتی ئڵمھۆک
 
 
 

Refugee Sponsorship Training Program نسھری پھنابھران)ۆبھرنامھی سپ ۆنان بێگرامی راهۆ(پر 
 

 1.877.290.1701 ,416.290.1700 ن:ۆتھلھف
 416.290.1710 فاکس:

  info@rstp.ca:ێڵئیم
  www.rstp.ca:ڕپھڵما
 

 ۲۰۱٤کردنھوە: ئازاری ێتا نوۆک

mailto:info@rstp.ca
http://www.rstp.ca/

