
  
 الپھڕەی زانیاری: قھرزەکانی گواستنھوە و تھندروستی

 
 قھرزەکھ دەداتھوە؟ ێک

 
 

 وەرگری قھرزەکھ بھرپرسھ لھ دانھوەی قھرزەکھ تا دوا دۆالری لھ رێگھی قیستی مانگانھ وەک ئھوەی لھ خشھتھی دانھوەدا ھاتووە.
 

دەستپێدەکات. بڕی قیستی مانگانھ بھپێی خشتھی دانھوەکھ رۆژ دوای گھیشتنی وەرگری قھرزەکھ بۆ کھنھدا  ۳۰دانھوەی قھرزەکھ 
دەخھمڵێنرێت، کھ ئھمھش لھسھر بڕی قھرزی وەرگیراو بھندە. وەرگری قھرزەکھ نابێت چاوەڕوانی نامھی فھرمی بکھن دەربارەی 

وەی بێ زیادەی سوود خشتھی قھرز دانھوەکھ، پێویستھ دەستبھجێ دەست بھ دانھوەی قھرزەکھ بکھن بۆ ئھوەی سوودی تھواو لھ ما
 وەربگرن و لھ تێپھڕبوونی کات باری قھرزەکھ لھسھر شانیان سووک بکھن.

 
 قھرزی گواستنھوە:

 ۆی ئھو شوێنانھی پێ بدەن کھ لھ کھنھدا ھاتوچۆی دەکھن.ھاتوچ تێچوویلھ رێگھیھوە سوودمھندان دەتوانن 
 

 قھرزی تھندوستی:
 پشکنینھ پزیشکیھکانیان بدەن.لھ رێگھیھوە سوودمھندان دەتوانن تێچووی 

 
 ک.ێنسھری بھرپرس نین لھ دانھوەی قھرزەکانی گواستنھوە و تھندروستیی ھیچ پھنابھرۆوپھکانی بھرنامھی سپگر
 

 خشتھی دانھوەی قھرز
 
 
 
 

 ی قھرزڕب ماوەی دانھوەی قھرز
 کھمترن $۱،۲۰۰ئھو قھرزانھی لھ  ۆب مانگی دەرچوونی ۱۲لھ 

 $۲،٤۰۰ - $۱،۲۰۰٫۰۱ دەرچوونیمانگی  ۲٤لھ ماوەی 
 $۳٦،۰۰ - $۲،٤۰۰ مانگی دەرچوونی ۳٦لھ ماوەی 
 $٤،۸۰۰ - $۳،٦۰۰ مانگی دەرچوونی ٤۸لھ ماوەی 
 $٤،۸۰۰ئھو قھرزانھی زیاترن لھ  ۆب مانگی دەرچوونی ۷۲لھ ماوەی 

 
 
 
 

 مانگانھ لھسھر بنھمای پارەی قھرزکراو دیاری دەکرێت.ماوەی دانھوەی قھرزەکھ لھسھر بڕی ئھو قھرزە بھندە کھ وەرتگرتووە. قیستی 
 

 )ێنسھریی ھاوکاریی ھاوبھشۆگرامی سپۆ(پر و   )GAR(گرامی ھاوکاریی حکومھت ۆی پرێئھو پھنابھرانھی بھپ
)Joint Assistance Sponsorship (JAS  ڤیزای ت و)فیسھوە)ۆکراو لھ ئڵکھێ Referred-Blended Visa Office

(BVOR) ت لھ دانھوەی قھرزی گواستنھوە.ێدەربکر ۆشبوونیان بۆخێت لێتایبھت بھ سوریا دەکر 
 

بھرامبھری ێت زیانیاریی زیاتر وەربگرن دەربارەی قھرزەکانیان، دەتوانن پھیوەندیی بھ ژمارەی پێئھو کھسانھی دەیانھو
 7301-667-800-1خزمھتگوزاریی بکھن : 

 
 
 
 
 
 



 
 

 : قھرزەکان، کھ بھردەستھ لھ ۱۷کاریی بیانیھکان، بھشی ێبھریی رێر ۆنھوە بڕێزانیاریی گشتی دەربارەی دانھوەی قھرز، تکایھ بگھ ۆب
http://www.cic.gc.ca/english//resources/manuals/op/op17-eng.pdf 

 
 ماوەی نھبوونی سوودی زیادە

ی قھبارەی ێە بھپڵسا ێک تا سڵێت، کھ ماوەکھ ساێنسھر کراون ئھو دەرفھتھیان ھھیھ کھ سوودی زیادەیان لھسھر نھبۆئھو پھنابھرانھی بھ تایبھت سپ
نرخھ بھندە کھ حکومھتی کھنھدا وەک ھھقدەستی ت و لھسھر ئھو ێگیر دەکرێریدا جێژمۆکی رڵێی سوودی زیادە لھ مانگی یھکی ھھموو ساڕقھرزەکھ. ب

 ت.ێژایی ماوەی قرزەکھ کاریگھر دەبێی سوودە زیادە بھ درڕ. ئھو بCrown Corporations ۆقھرز دیاری دەکات ب
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۲۰۱۷ی ۱کردنھوە: مانگی ێتا نوۆک  
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