
  
Agahdarîname: Qerzên Veguhastinî (neqliyat) & qebûlkirinê 
 
Kî pereyên qerzê vedigerîne? 
Ji wergirê/a qerzê tê payîn (çaverêkirin) ku qerzê bi temamî vegerîne bi şêweya behrên 
mehane li gorî demnameya perevegeranidê. 
Perevegerandin divê piştî hatina wergirê/a qerzê bi 30 rojan bo Kanadayê dest pê bike. 
Behrên mehî tên hesêb li gorî demnameya perevegerandinê li ser esasê qasiya perên 
deynkirî. Hewce nake wergirên qerzê li bendê bin heta ku posteke ji wan re were demnameya 
wan a perevegerandinê tesbît bike; Ew qewîtî lê tê kirin ku hema di cih de dest pê bikin bi 
vegerandina qerza xwe û fêde ji dema bêfayîz werbigirin û ji barê qerza xwe di pêşerojê de 
kêm bikin. 
 
Qerza veguhastiniyê: 
Rê dide kesên daxwazker kirêyên riya xwe bidin heta cihê wan a dawî li Kanadayê. 
 
Qerza Qebûlkirinê: 
Rê dide kesên daxwazker mesrefên ezmûna bijîşkî (muayeneya tibbî) bidin. 
 
Tu berpirsyariya grûpên sponsorgeriyê li ser vegrandina qerzên veguhastinî û 
qebûlkirinê yên koçrevan nîne. 
 
Demnameya Perevegerandinê 
 

Qasiya qerzê Maweya perevegerandinê 
Ji qerzê bi qasî lê ne 
zêdetirî $1,200 

Nava 12 mehan ji 
derxistinê 

$1,200.01 - $2,400 Nava 24 mehan ji 
derxistinê 

$2,400.01 - $3,600 Nava 36 mehan ji 
derxistinê 

$3,600.01 - $4,800 Nava 48 mehan ji 
derxistinê 

Bo qerzêb bêtirî 
$4,800 

Nava 72 mehan ji 
derxistinê 

 
Dema perevegerandinê li gorî qasa pereyên hatine dayîn dirêjiyê dide. Behrên mehane li ser 
esasê qasiya perên deynkirî tên hesêb. 
 
Penaberên ku li Kanadayê dijîn bi riya bernameyên Penaberên bi Alîkariya Hukmetê 
government-assisted refugee (GAR) û Sponsorgeriyên Alîkariyê ya Hevbeş Joint Assistance 
Sponsorship (JAS) û kesên sûrî yên bi riya Ofîsa vîzeya Têkel a Destnîşankirinê Blended 
Visa Office-Referred (BVOR) qerzên wan yên veguhastinî dikarin ji wan re bên borîn.  
 
Kesên dixwazin agahiyên bêtir derbarê qerzên xwe dikarin bêpere telefonî Xizmetguzariyên 
Berhevkirî bikin li ser jimara 1-800-667-7301. 
Ji bo agahiyên giştî sebaret bi perevegerandina qerzê, ji kerema xwe li rêbera Overseas 
Processing Manual beşa 17an binêrin: ew online li ber dest e li ser: 



http://www.cic.gc.ca/english//resources/manuals/op/op17-eng.pdf 
 
Interest-Free Period 
Privately sponsored refugees have a grace period from interest, which varies from one to 
three years depending on the size of the loan. The interest rate is established in January of 
each calendar year and is based on the rate the Government of Canada charges for loans 
made to Crown corporations. That interest rate stays in effect for the life of the loan. 
 
Maweya bêfayîz 
Penaberên bi sponsergeriya taybet li ba wan maweyeke bêfayîz heye, ew ji salekê heta bi sê 
salan ve dirêjiyê dide li gorî qasiya qerzê. Rêjeya fayîzê di Kanûna Mezin de ya her sala 
salnameyî tê xuyanîkirin li ser esasê rêjeya ku Hukmeta Kanadî li ser qerzên bo şîrketên 
Tacê ferz dike. Rêjeya fayîzê bandora xwe dike bi dirêjiya dema qerzê. 

 
Bernameya Rahênana Sponsorgeriya Penaberan 

Tel: 416.290.1700, 1.877.290.1701 
Fax: 416.290.1710 

E-post: info@rstp.ca, Malper: www.rstp.ca 
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