
The Rights of Privately Sponsored Refugees 
 مافی ئھو پھنابھرانھی بھ تایبھتی سپۆنسھر کراون

 
دەژیت و بھ تایبھتی  ")Quebecکوبێک "بھخێربێن بۆ کھنھدا! ئھگھر تۆ پھنابھرێکیت کھ لھ کھنھدا (جگھ لھ ناوچھی 

سپۆسھر کراویت، ئھم زانیاریانھ تایبھتن بھ تۆ.  ئھگھر لھ ناوچھی کوبێک دەژیت، تکایھ پھیوەندیی بھ بھشی کۆچبھران، 
Diversité et Inclusion .بکھ بۆ زانیاریی زیاتر 

 
بھێنن بۆ ئێرە، وە پابھندن بھ  سپۆنسھری تایبھتی واتھ کۆمھڵێک کھس لھ کھنھدا داواکاریان پێشکھش کردوە بۆ ئھوەی تۆ

 دابینکردنی ھاوکاری و پارە بۆ خھرجیھ بنھڕەتیھکانت لھ ماوەی سپۆنسھرەکھدا.
 

کاتێک دەکات. ھھروەھا باسی ئھوە دەکات دەبێت چی بکھیت ئھرکی سپۆنسھرەکان تۆ و  مافھکانیئھم ب�وکراوەیھ باسی 
  یان کاتێک پێتوایھ ئھو ھاوکاریانھ وەرناگریت کھ مافی خۆتن.نیگھرانیھکت ھھیھ دەربارەی بھرنامھی سپۆنسھریھکھ، 

 
 سپۆنسھرە تایبھتھکان کێن؟

 
کھ یھکیانگرتوە بۆ ئھوەی سپۆنسھری تۆ بکھن تا بگھیت بھ کھنھدا. پابھندن بھ  سپۆنسھرە تایبھتھکان ئھو خۆبھخشانھن

دابینکردنی ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوون. لھوانھیھ سپۆنسھرەکانت بناسیت، لھوانھیھ ھاوڕێ یان ئھندامانی خێزانھکھت 
 د مانگی داھاتوودا دەیانناسیت.لھ چھنبن،  یان لھوانھیھ کھسانی نھناسراو بن کھ دەیانھوێت یارمھتیت بدەن و 

 
 ماوەی بھرنامھی سپۆنسھرەکھ چھندە؟

 
لھ زۆربھی حاڵھتھکاندا، ماوەی بھرنامھی سپۆنسھر یھک ساڵھ. لھ چھند حاڵھتێکی دەگمھندا، لھ ساڵێک تێدەپھڕێت ئھگھر  

گھیشتنی پێش    لھ حکومھتی کھنھدا )Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)بھشی 
تۆ بۆ و�تھکھمان داوا لھ سپۆنسھرەکان بکات کھ ھاوکاریھکانی خۆیان بۆ زیاتر لھ ساڵێک درێژ بکھنھوە.  ئھگھر ماوەی 

 ئاگاداری کردویتھتھوە. IRCCبھرنامھی سپۆنسھرەکھت لھ ساڵێک زیاترە، ئھوا 
 

 دەبێت چی لھ سپۆنسھرەکانھوە وەربگریت؟
یان ئھو کاتھی دەتوانیت پشت بھ  ھرجیھ بنھڕەتیھکانیت بۆ ماوەی یھک ساڵھاوکاریی دارایی بۆ دابینکردنی خ )1

 خۆت ببھستیت، ھھرکامیان زووتر بێت.
سپۆنھسھرەکھت بھرپرسھ لھ رووی داراییھوە ھاوکاریت بکات لھ ماوەی ساڵی یھکھمت لھ کھنھدا یان تا ئھو کاتھی 

ھاوکاریھکان لھوانھیھ یارمھتیی مادیی راستھوخۆ بێت، دەتوانیت پشت بھ خۆت ببھستیت، ھھرکامیان زوتر بێت. 
 بھ�م سپۆنسھرەکھ دەتوانێت کھلوپھلیشت پێبدات، وەک مۆبیلیات، پێداویستیی ناوماڵ، جل و بھرگ.

 
 دەبێت ئھوەندە پارەت پێبدرێت یان کھلوپھلت پێببھخشرێت کھ بتوانیت ئھمانھ دابین بکھیت:

a(  ژورێک، شوقھیھک یان) خانویھک کھ تیایدا بژیت)نشینگھ 
b( خواردن 
c( جل و بھرگ 
d( (وەک پاس یان شھمھندەفھر) ھاتوچۆی ناوخۆیی 

 
 



             
               

           
، حکومھتی کھنھدا مانگانھ چھکێکت Referred (BVOR) Program-Blended Visa Officeئھگھر بھپێی 

مانگ، وە لھ مانگی دووەمی مانھوەت لھ کھنھدا دەستپێدەکات.  ٦اوەی پێدەدات بۆ دابینکردنی خھرجیھ بنھڕەتیھکانت بۆ م
 کۆمھڵھی سپۆنسھرەکھت بھرپرسن لھ:

دابینکردنی پارە و کھلوپھک بۆ دامھزراندنی ماڵھکھت، وەک مۆبیلیات، پێداویستیی چێشتخانھ، بھرھھمھکانی  •
یستی، ھھندێک جل و بھرگ، ھتد. پارەی خھوێندراو بۆ کرێ و پێداو پاککردنھوە، پێخھف، ھھندێک خواردن،

 ھھندێک لھم کھلوپھالنھ دەکرێت بھخشرابن.
پێدانی بڕە پارەیھک یان ھھندێک کھلوپھل بۆ پڕکردنھوەی خھرجیھ بنھڕەتیھکانت (کھ لھ سھرەوە ریزکراون) بۆ  •

 ماوەیھی لھ کھنھدایت. مانگی یھکھمی ئھو
پێدانی بڕە پارەیھک یان ھھندێک کھلوپھل بۆ پڕکردنھوەی خھرجیھ بنھڕەتیھکانت (کھ لھ سھرەوە ریزکراون) بۆ  •

مانگی بھرنامھی سپۆنسھرەکھ یان تا ئھو کاتھی دەتوانیت پشت بھ خۆت ببھستیت، ھھرکامیان زووتر  ٥کۆتا 
 ھاتن.

سپۆنسھرەکانت دەتوانن بڕی ئھو پارەیھ کھم بکھنھوە کھ ئھگھر لھ ماوەی ساڵی یھکھمت لھ کھنھدا کارت دۆزیھوە، ئھوا 
وەک ھاوکاری پێت دەدەن. ئھگھر بتوانیت بھ تھواوی ھاوکاریی خۆت و خێزانھکھت بکھیت، کۆمھڵھی سپۆنسھرەکان 

ھدەست پێویست ناکات لھ دابینکردنی ھاوکاریی داراییت بھردەوام بن؛ بڕیاری ئھوەی کھ لھو ھاوکاریھ بھردەوام بن یان نا ب
سھرەڕای ئھوەیش، ئھگھر لھ ماوەی بھرنامھی سپۆسھر کارەکھت لھدەست بدەیت، دەبێت سپۆنسھرەکانت دوبارە ئھوان نیھ. 

دەبێت سپۆنسھرەکات دڵنیابنھوە کھ لھ ماوەی بھرنامھی دەستکھنھوە بھ دابینکردنی ھاوکاریی دارایی. بھ کوردی، 
باشترە لھگھڵ کۆمھڵھی  ھ بنھڕەتیانھی سھرەوە دابین بکھیت.سپۆنھریھکھتدا، تۆ دەتوانیت ھھموو ئھو خھرجی

 سپۆنسھرەکھدا قسھ بکھ بکھیت و بزانیت تا چ رادەیھک دەتوانن ھاوکاریت بکھن ئھگھر دەست بھ کار بکھیت.
 

ئھگھر بڕی پێویست پارەت ھھبێت بۆ ھاوکاری کردنی خۆت و خێزانھکھت، ئھوا کۆمھڵھی سپۆنسھر بھرپرس نین کھ 
ئھگھر لھگھڵ خۆت پارەت ھێناوە بۆ کھنھدا، کۆمھڵھی سپۆنسھر دەتوانن داوات لێبکھن لھو پارەیھ  ھاوکاریی داراییت بکھن.

لھ کۆتاییدا، سپۆنسھرەکان بھرپرسن کھ بزانن پارەی پێویستت ھھیھ  خھرجیھکانی ژیانی خۆت لھ کھنھدا دابین بکھیت.
 پێداویستیھ بنھڕەتیھکانی خۆت پڕبکھیتھوە. 

 
جۆری ماڵھکھ و ئھو کھلوپھالنھی وەریدەگریت لھسھر ئھو پارەیھ بھندە کھ کۆمھڵھکھ بۆ تۆی کۆدەکھنھوە. ھھرچھندە ئھو 

نشینگھکھت دەبێت بھشی ھھموو  کھلوپھل و نشینگھی وەریدەگریت لھوانھیھ نایاب نھبێت، بھ�م دەبێت گونجاو بێت.
کھ خواردنی پێویست بکڕێت و خێزانھکھت لھ دۆخێکی تھندروست و  خێزانھکھت بکات، وە دەبێت ئھوەندە پارەت ھھبێت

 باشدا بھخێو بکھیت.
 
 

دەگھنجێت پھنابھرەکانی تر کھلوپھل و پارەی زیاتر یان کھمتر لھ تۆ وەربگرن. ھۆکارەکھی ئھوەیھ ھھندێک کۆمھڵھکھی 
ندێکیشیان تھنھا بڕێکی کھم لھ پارەی سپۆنسھر توانیویانھ پارەی زیاتر بۆ بھرنامھی سپۆنسھریھکھیان کۆبکھنھوە، ھھ

پێویستیان کۆکردوەتھوە. یان لھوانھیھ ھۆکارەکھی ئھوە بێت  ھھندێک کۆمھڵھی سپۆنسھر  کرێ و کھلوپھلی ناوماڵی 
بێبھرامبھریان بۆ ئھو پھنابھرە کۆکردبێتھوە کھ سپۆنسھریان کردوە، بۆیھ مانگانھ پارەی کھمتریان پێدەدەن، ئھمھ لھکاتێکدا 

. ھھموو کۆمھڵھکان جیاوازن. بھالیھنی کھمھوە، ھڵھ سپۆنسھریھکانی تر مانگانھ کھلوپھلی کھمتر و پارەی زیاتر دەدەنکۆم
دەبێت سپۆنسھرەکان دەبێت ئاستێکی ھاوکاری پێشکھش بکھن کھ یھکسان بێت بھ یارمھتیی کۆمھ�یھتیی ھھرێمھکھت و 

  ھڕەتیھکانی خۆت پڕبکھیتھوە.ئھوەندە ھاوکاریت پێشکھش بکھن کھ ھھموو خھرجیھ بن



 Government Assistedگرنگھ لھ یادت بێت کھ ئھو پھنابھرانھی لھ چھندین ریزبھندیی جیاوازەوە دێن (وەک 
Refugees.مافی جیاوازیان ھھیھ ( 

 
 ھاوکاریی نیشتھجێبوون بھ درێژایی ماوەی بھرنامھی سپۆنسھریھکھ. )2

 
دابمھزرێیت و بھ ژیانی کھنھدا رابێیت. ئھمھش چھندین ئھرک دەگرێتھوە، دەبێت سپۆنسھرەکانت یارمھتیت بدەن 
 وەک (بھ�م بھتھنھا ئھمانھ ناگرێتھوە):

 نیشتھجێبوون •
o .دۆزینھوەی نشینگھ بۆت، یان یارمھتیدانت لھ دۆزینھوەی نشینگھ 

 
 ئاشناکردن •

 
o فێرکردنت دەربارەی بھکارھێنانی گواستنھوەی گشتی، وەک پاس و شھمھندەفھر 
o پیشاندانی شوێنھکھکھ بھ تۆ و یارمھتیدانیت لھ دۆزینھوەی نزکترین دوکانی میوە فرۆشی 
o .شیکردنھوەی یاساکانی کھنھدا بۆت 

 چاودێری تھندروستی •
 

o  یارمھتیدانت بۆ پێشکھشکردنی داوا بۆ کارتی تھندروستیی ھھرێمی و 
o Interim Federal Health Program (IFHP) 
o خزمھتگوزاریھ پزیشکیھکانی تر دۆزینھوەی پزیشک، دانساز و 
o شیکردنھوەی خزمھتگوزاریھکانی تھندروستی 

 پھروەردە •
 

o یارمھتیدانت لھ خۆتۆمارکردن بۆ وانھی ئینگلیزی و فھڕەنسی 
o .یارمھتیدانت لھ تۆمارکردنی منداڵھکانت لھ قوتابخانھ 

 بھڵگھنامھ و خزمھتگوزاریھ گرنگھکان •
o  ،ردنیداواکیارمھتیدانت کھ کردنھوەی ئھژماری بانکی Social Insurance Number 

 .Canada Child Benefitلھ داواکردنی وە ئھگھر منداڵت ھھبێت، دەبێت یارمھتیت بدەن 
 وەرگێڕان •

o .دابینکردنی وەرگێر لھ کاتی پێویست 
 

 دامھزراندن •
o .گھیاندنی تۆ بھ خزمھتگوزارییھکانی گھڕانی کار 

 سھرچاوە و  خزمھتگوزاریھکان •
o  گھیاندنی تۆ بھ سھرچاوە و خزمھتگوزارییھکان، وەک کارمھندی نیشتھجێبوون. (بۆ دۆزینھوەی

خزمھتگوزاریھکانی کۆچبھران لھ ناوچھکھی خۆت، سھردانی ئھم بھستھرە بکھ: 
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp 

 
         
        



 بکھن کاتێک بھ ژیانی نوێی کھنھدا رادێیت. و ئھخالقیشت اریسۆزدسپۆنسھرەکان دەبێت ھاوکاریی 
               

 بھرپرسیارێتیھکانی نیشتھجێبوونت چین؟
 

ھھر کھ دەگھیتھ کھنھدا، دەبێت ئھوپھڕی توانای خۆت بخھیتھ گھر بۆ ئھوەی بھ زووترین کات پشت بھ خۆت ببھستیت. ئھمھ 
فھڕەنسی و ئینگلیزی، پھیوەندیکردن بھ کارمھندی نیشتھجێبوون بۆ یارمھتیدانت لھوانھیھ ئھمانھ بگرێتھوە؛ خوێندنی کۆرسی 

تا لھگھڵ ژیانی کھنھدا رابێیت، وە گھڕان بھدوای کار ئھگھر بتوانیت. ھھرچھندە داوات لێناکرێت لھ ماوەی ساڵی یھکھمت لھ 
ێکت ھھبێت کھ بھ نیازیت چۆن ھاوکاریی کھنھدا کار بکھیت و ھاوکاریی خۆت و خێزانھکھت بکھیت، بھ�م پێمانباشھ پالن

 خۆت و خێزانھکھت بکھیت دوای تھواوبوونی ماوەکھ.
 

 چی رودەدات ئھگھر بڕیار بدەیت بۆ شارێکی جیاواز لھ کھنھدا بگوازیتھوە؟
 

یھکی دەتوانیت باربکھیت بۆ ھھر شوێنێکی کھنھدا کھ بتھوێت. بھ�م ئھگھر خۆبھخشانھ بڕیار بدەیت بگوازیتھوە بۆ ناوچھ
جیاواز لھ کھنھدا، سپۆنسھرەکانت لھوانھیھ نھتوانن ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوونت پێشکھش بکھن. بۆ ئھوانھی تازە 

وەربگرن بۆ  IRCCھاتون و ھاوکاری لھ حکومھت وەردەگرن، لھوانھیھ مافی ئھوەت نھبێت ھاوکاریی دارایی زیاتر لھ 
 پاشماوەی ماوەی بھرنامھی سپۆنسھریھکھ.

سپۆنسھرە تایبھتھکان پابھندن بھ پشتگیری کردنت لھسھر بنھمای تێگھیشتنی تۆ کھ لھ کۆمھڵگاکھی ئھواندا دەژیت. 
ھھرچھندە مافی ئھوەت ھھیھ بۆ ھھرشوێنێک بگوازیتھوە لھ کھنھدا، بھ�م سپۆنسھرە تایبھتھکان تھنھا ئھوەیان لھسھرشانھ کھ 

ۆمھڵگاکھی ئھواندا دەژیت. ئھگھر بار بکھیت، سپۆنسھرەکان دەبێت ھھوڵبدەن لھ ساڵی یھکھمدا ھاوکاریت بکھن کاتێک لھ ک
کۆمھڵھیھکی سپۆنسھریت بۆ بدۆزنھوە لھ ناوچھ نوێکھت. سھرەڕای ئھوە، ئھگھر نھیانتوانی ئھو کۆمھڵھ بدۆزنھوە، لھوانھیھ 

 چیتر ھاوکاریی زیاتر وەرنھگریت.
 

 سپۆنسھرەکان رێگھیان پێنادرێت چی بکھن؟
 سپۆنسھرەکان بۆ ھاوکاری تۆ یھکیانگرتووە. رێگھیان پێنادرێت ئھمانھی خوارەوە بکھن:

نابێت ھیچ پارەیھک پێش گھیشتنت لھ تۆ وەربگرن تا بیدەن بھ بھرنامھی سپۆنسھرەکھت، وەک ھیچ  •
 تێچوو و پارەیھک بۆ خھرجیھکانی ژیانت لھ کھنھدا (تھنانھت ئھگھر بیشڵێن دواتر پارەکھت دەدەنھوە)

نابێت دوای گھیشتنت ھیچ پارەیھکت لێ وەربگرن بۆ قھرەبوو کردنھوەی سپۆنسھر کردنی تۆ (ئاگاداربھ  •
لھوانھیھ داوات لێبکھن ئھو پارەیان پێبدەیت کھ لھگھڵ خۆت ھێناوتھ بۆ ئھوەی لھ خھرجیھکانی خۆتدا 

 ھاوکاریت بکھن)
 نابێت زۆرت لێبکھن بۆ کارکردن •
 ر کاریان بۆ بکھیتنابێت داوات لێبکھن بێبھرامبھ •
 نابێت بۆ کردنی ھھر کارێک زۆرت لێبکھن کھ خۆت پێی ئاسوودە نیت •

 
سپۆنسھرەکان پابھندن خۆبھخشانھ ھاوکاریت بکھن بۆ ئھوەی لھگھڵ ژیانی کھنھدا رابێیت، وە نابێت چاوەڕێی ھیچ شتێک 

 بکھن لھ بھرامبھردا.
 
 
 
 



            
  

کان وەرناگریت، دەبێت چی بکھیت؟ئھگھر ھاوکاریی پێویست لھ سپۆنسھرە  
 

ئھگھر پێتوایھ سپۆنسھرەکان ئھو ھاوکاریانھ پێشکھش ناکھن کھ لھسھر شانیانھ، نیگھرانیھکانی خۆت بگھیھنھ بھ 
 Sponsorship Agreement رێکخراوێکھوە (بۆ نمونھ،سپۆنسھرەکھ ئھگھر ئامادە بوون. ئھگھر لھ رێگھی 

)Holder(  سپۆنسھریان کردویت، نیگھرانیھکانت بھ رێکخراوەکھ بگھیھنھ. ئھگھر ھیشتا ھاوکاریھکان وەرناگریت، یان
 دەترسیت نزیکی سپۆنسھرەکھ ببیتھوە، دەبێت پھیوەندیی بھ

  .Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC).پھیوەندیکردن بھ  بکھیتIRCC  ھیچ
ھھوڵدەدات  IRCCت، وە کاریگھری لھسھر دۆخی ئیقامھی ھھمیشھییت دروست ناکات.لێکھوتھیھکی خراپی نابێ

 چارەسھرێک بۆ کێشھکھ بدۆزێتھوە.
 

 بکھیت: IRCCدەتوانیت بھم رێگانھ پھیوەندیی بھ 
 PPPR@cic.gc.ca-PSRئیمێڵ ناردن بۆ  •
 1-888-242-2100بھ رێگھی  IRCCپھیوندیکردن بھ ناوەندیی پھیوەندیی گشتیی  •

 
      

 لھ ناوچھکھی خۆت بوونی ھھیھ). IRCC( زۆربھری جار ئۆفیسی  IRCCلھ کۆتاییدا دەتگھیھنن بھ ئۆفیسی خۆجێیی 
 

ڵھی سپۆنسھریھکھت بکھن. دەربارەی حاڵھتھکھ پرسیارت لێدەکھن، وە لھوانھیھ قسھ لھگھڵ کۆمھ IRCCئۆفیسی خۆجێیی 
ت وەرگرتووە، وە ھۆکاری ئھوە چیھ ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوونتا چ رادەیھک ھھوڵدەدەن زانیاری کۆبکھنھوە، وەک 

بۆی دەربکھوێت بھ  IRCCئھگھر ئۆفیسی خۆجێیی ھاوکاریی پێویست وەرناگریت. لھ کاتێکدا ئھم لێکۆڵینھوانھ دەکھن، 
دەستبھجێ پێویستت بھ ھاوکاریی دارایی ھھیھ، لھوانھیھ دەستبھجێ ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوون وەربگریت. ئھگھر 
بۆیان دەربکھوێت کھ تۆ ھاوکاریی پێویست وەرناگریت و کۆمھڵھی سپۆنسھر ناتوانن یان نایانھوێ ھاوکاریی زیاترت بۆ 

رادەگھیھنن.  ئھمھش واتھ کۆمھڵھی سپۆنسھر چیتر بھرپرس نین بھ  “hip breakdownsponsors”دابین بکھن، ئھوا 
 دابینکردنی ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوون لھ ماوەی بھرنامھی سپۆنسھر. لھم حاڵھتھدا:

 کۆمھڵھیھکی سۆنسھری ترت بۆ دابین دەکرێت، یان •
 ھاوکاریی حکومھتت پێدەگات، یان •
 ت داوای ھاوکاریی کۆمھ�یھتیی ھھرێمی بکھیت.ئاگادار دەکرێیت کھ دەتوانی •

بھپێی بارودۆخی حاڵھتھکھ، لھوانھیھ ھھندێک دەرئھنجامی بۆ کۆمھڵھی سپۆنسھر ھھبێت. بۆ نمونھ، لھوانھیھ داوایان 
 لێبکرێت پارەی ھاوکاریھکانی حکومھت یان ھاوکاریی کۆمھ�یھتیی ھھرێمی بدەن کھ پێشکھشی تۆ دەکرێت.

 
 یھکال دەکرێنھوە. IRCCێت چارەسھر و دەرئھنجامھکان لھسھر بنھمای حاڵھت بھ حاڵھت لھ الیھن گرنگھ لھیادت ب
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 چی بکھیت ئھگھر بھ خراپ مامھڵھت لھگھڵ دەکرێت یان سوکایھتیت پێدەکرێت؟

 
پێتوایھ لھالیھن سپۆنسھرەکانھوە بھ خراپی مامھڵھت لھگھڵ دەکرێت یان سوکایھتیت پێدەکرێت، تکایھ دەستبھجێ ئھگھر 

. ئھمانھی خوارەوە چھند نمونھیھکی مامھڵھی خراپ و PPPR@cic.gc.ca-PSRبکھ بھ رێگای  IRCCپھیوەندیی بھ 
 سوکایھتین:

 لێکردن؛ھھڕەشھ  •
 زۆر لێکردن بۆ ئھوەی پارە بھ سپۆنسھرەکان بدەیت؛ •
 رێگھت پێنھدەن ماڵھکھ بھجێبھێڵێت؛ •
 زۆرت لێ بکھن کار بکھیت؛ •
 زۆرت لێبکھن ئھو شتانھ بکھیت کھ پێیان ئاسوودە نیت. •

 
بۆ  911کھ بھ بۆ ھھر حاڵھتێکی جددی و کتوپڕ، پھیوەندیی بھ پۆلیسھوە بکھ. ئھگھر حاڵھتھکھ لھناکاوە، پھیوەندیی ب

 سنووردار نین بھمانھ): ھاوکاریی دەستبھجێ. حاڵھتھ کتوپڕەکان ئھمانھ دەگرنھوە (بھ�م
 ئھگھر کھسێک لھگھڵ خۆت یان خێزانھکھت توندوتیژە؛ •
 ئھگھر ترست ھھیھ کھسێک بھرامبھر خۆت یان خێزانھکھت توندوتیژ بێت؛ •
 پێشێلکاریی جھستھیی و سێکسی.ئھگھر ھھست دەکھیت بھ خراپ مامھڵھت لھگھڵ دەکرێت، وەک  •

 
      

      
       

 ؟IRCCچی رەدەدات ئھگھر نیگھرانیھکانت بگھیھنیت بھ 
 

بکھیت کاتێک ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوونی پێویست لھ سپۆنسھرەکانتھوە  IRCCئھگھر داوای یارمھتی لھ 
ھھیھ،  وەرباگریت، ھیچ لێکھوتھیھکی خراپی نیھ، بھھان شێوە ئھگھر نیگھرانیھکت دەربارەی بھرنامھی سپۆسھر

 وەک خراپ مامھڵھ کردن یان سوکایھتی پێکردن.
 

رسیھک لھسھر لھدەستدانی دۆخی ئیقامھی ھھمیشھییت لھ بگھیھنیت، ھیچ مھت IRCCئھگھر نیگھرانیھکانت بھ 
ھھوڵدەدات چارەسھرێک بۆ ئھو کێشھیھ  IRCCکھنھدا دروست نابێت.  دۆخھکھت وەک خۆی دەمێنێتھوە، وە 

 بدۆزێتھوە کھ روبھڕوی بوویتھتھوە.
 

 مافھکانت چین؟
یھنیت. بۆ نمونھ،  ئھگھر مافی ئھوەت ھھیھ ھھموو نیگھرانیھکانت دەربارەی کۆمھڵھی سپۆنسھرەکھت بگھ

نیگھرانیت کھ  سپۆنسھرەکان وێنھ و زانیاریی تۆ بھبێ رەزامھندیی خۆت ب�ودەکھنھوە، یان لھ جیاتی تۆ بڕیار 
 دەدەن، مافی ئھوەت ھھیھ نیگھرانیھکانت بگھیھنیت بھ سپۆنسھرەکانت.

    
ەکانت وەربگریت بھو شێوەی لھسھرەوە ئاماژەی ھھروەھا مافی ئھوەت ھھیھ ھاوکاریی دارایی و نیشتھجێبوون لھ سپۆنسھر

   پێدراوە.
بکھیت، وە پھیوەندیی بھ پۆلیسھرەوە بکھیت ئھگھر پێویست  IRCCمافی خۆتھ بۆ گھیاندنی ھھر نیگھرانیھک پھیوەندیی بھ 

  بوو.
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 لھ کوێ دەتوانیت زانیاریی زیاتر بدۆزیتھوە؟
 

 :Refugee Sponsorship Training Program (RSTP(بۆ زانیاریی زیاتر، تکایھ پھیوەندی بکھ بھ 
 

 1701-290-877-1تھلھفۆن: 
 info@rstp.caئیمێڵ: 
 1710-290-416فاکس: 
   www.rstp.caماڵپھڕ: 

 
یان ئیمێڵ بنێرە بۆ   404 ، کۆد 416-290-1700ئھگھر لھ تۆرۆنتۆیت، دەتوانیت پھیوەندی بکھیت بھ 

torontorss@rstp.ca 
 
 
 
 
 
 
 

© ۲۰۱٦ ،Catholic Crosscultural Services  وRefugee Sponsorship Training Program ئھم بھڵگھنامھیھ بھ مافی .
ووی یان لھبھرگرتنھوە پارێزراوە و بھمھبھستی بھکارھێنانی مۆڵھتپێدراو داڕێژراوە. ئھگھر مۆڵھتت نیھ و دەتھوێت ئھم کھرەستھ بھکاربھێنیت، ھھم

 resources@rstp.caبھشێکی، تکایھ پھیوەندیی بکھ بھ 
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