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وتعیش في  مجموعة كفالء خاصةالجئین الذین تمت كفالتھم من قبل إذا كنت أحد ال !مرحبا في كندا
ء رجا ،یبكیوإذا كنت تعیش في ك لك. ةموجھ جعیةرالم ه) فھذكیبیكة اطعكندا (دون أن یتضمن ذلك مق

 للحصول على معلومات. Immigration, Diversité et Inclusionـ االتصال ب

 ھم إلحضارك إلى ھنا وتعھدتعني الكفالة الخاصة قیام مجموعة من األشخاص في كندا بتقدیم طلب 
  الكفالة. فترة خالللتغطیة نفقاتك األساسیة  الدعم المالي لك و لالستقرار بتقدیم الدعم

 یجب الذي ماتشرح  اكما أنھ .یكفلونك ممن تتوقعھ أن یجب الذيوما  حقوقكشرح لك ھذه المرجعیة ت
 .بھ المخول الدعم تتلقى ال أنك تعتقد كنت إذا أو الكفالة بشأن مخاوف لدیك كانت إذا بھ القیام علیك

 

  كفالتك؟ فترة طول ھو ما
وفي حاالت نادرة . واحدا عامالة في معظم الحاالت اتكون فترة الكف

جدا یمكن أن تكون فترة الكفالة أطول من عام إذا طلبت وزارة 
الحكومة الكندیة المعروفة باسم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة 

 Immigration, Refugees and Citizenship الكندیة 
Canada (IRCC)  ،الكفالء یقدم أن ،قبل وصولك إلى كندا 

عم. وإذا كانت فترة كفالتك أكثر من عام من الد كفالة سنة من أكثر
 . تقوم بإعالمك بذلك من قبل IRCC  الوزارة فإن 

 

 ؟ مجموعة الكفالء الخاصة ھي من
ھم متطوعون اتحدوا معا لكي یكفلوك الخاصة  مجموعة الكفالء

الدعم  لالستقرار و المساعدة للمجيء إلى كندا. وتعھدوا بتقدیم
  من اً من یكفلونك إذ قد یكونوا أفراد مسبقا قد تعرفلك. المالي 

أسرتك او أصدقاء أو قد یكون من یكفلونك من الغرباء الذین یودون 
 مساعدتك وسوف تتعرف علیھم خالل األشھر القادمة. 

 

  یكفلونك؟ نمَ مِ  هتتلقا أن یجب الذي ما
 یتوقف وذلك ، قادرا على اإلعتماد على ذاتك لتغطیة نفقاتك تصبح حتى أو عام لمدة نفقاتك لتغطیة المالي الدعم )1

 . أوال ثالحالتین یحد من أيعلى 
 

وقد یتضمن الدعم  .أیھما یحدث أوال حسبدعمك مالیا أثناء عامك األول في كندا أو حتى تتمكن من دعم ذاتك  ةیتحمل كفیلك مسؤولی
 المنزلیة والمالبس. دوات أشیاء عینیة مثل األثاث واأل منحك دعما مالیا مباشرا ولكن یمكن للكفیل أیضا 

 
 بأشیاء توفر لك:  لك التبرع أویجب أن یتم إعطائك أموال كافیة 

a(  (غرفة أو شقة أو منزل للسكن) السكن 
b(  الطعام 
c(  المالبس 
d(  (على سبیل المثال الحافالت العامة أو القطارات) المواصالت المحلیة 

 
تقوم  ،the Blended Visa Office-Referred (BVOR) Program مشتركةلا لةالكفا برنامجإذا تمت كفالتك من خالل 

  من الشھر الثاني لوجودك في كندا. ااألولى بدء 6ـ حكومة كندا بإعطائك شیكات شھریة لتغطیة نفقاتك األساسیة لألشھر ال
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http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/reach/


 
 

 وتتحمل مجموعة الكفالء الخاصة بك مسؤولیة ما یلي: 
 
  الطعام  ضعالفراش وب فشراشالتنظیف و وادأو أشیاء عینیة لك لتأسیس منزلك مثل األثاث ومستلزمات المطبخ ومدعم مالي تقدیم

 تم التبرع ببعض ھذه األشیاء. یكون  قد ربمالخ. وإ ،وإیداعات لدفع اإلیجار والمرافق وبعض المالبس
 لك في كندا.  األول الشھرة (المذكورة أعاله) خالل إعطائك أموال أو أشیاء عینیة كافیة لتغطیة نفقاتك األساسی 
  ك من كفالتك أو حتى یمكن األخیرة الخمسةإعطائك أموال أو أشیاء عینیة كافیة لتغطیة نفقاتك األساسیة (المذكورة أعاله) لألشھر

 . أیھما یحدث أوال حسب ذلكو دعم ذاتك أو أسرتك
 

ادرا وإذا كنت ق من الممكن أن یقوم كفالئك بتخفیض المبلغ المالي الذي یعطونھ لك. إذا حصلت على وظیفة خالل عامك األول في كندا
ذا إفالقرار یرجع لھم فیما  ،ال یطلب من مجموعة الكفالء االستمرار في تقدیم الدعم المالي لك ،بالكامل أسرتك ودعم نفسك دعمعلى 

دیم الدعم یتعین على كفالئك البدء في تقفالكفالة  قدت الوظیفة أثناء فترةغیر أنك إذا ف .أم ال كانوا سیستمرون في تقدیم الدعم المالي
 فترة خالل أعاله المذكورة األساسیات كافة ملحت كسعبو أنھ الكفالء مجموعة تضمن أن یجبفبشكل أساسي  المالي لك مرة أخرى.

لك إذا بدأت في  لتقدیمھفمن األفكار الجیدة أن تجري مناقشات مع مجموعة الكفالء عن مقدار الدعم الذي یخططون  .بالكامل الكفالة
  العمل.

 
 إذا كانت لدیك األموال الكافیة بالفعل لدعم ذاتك ودعم أسرتك بالكامل. اً مالی اً أن یقدموا لك دعممجموعة الكفالء الخاصة  تعَین علىوال ی

فالمسؤولیة تقع  إلى كندا من الممكن أن تطلب منك مجموعة الكفالء المشاركة في نفقات معیشتك في كندا. الأموا وإذا أحضرت معك
 كافیة لتغطیة كافة الضرورات األساسیة. أمواال بالكامل على الكفالء لضمان أن لدیك 

 
وعلى الرغم من أن األشیاء  المجموعة جمعھ من أجلك.وقد تعتمد جودة المنزل واألشیاء التي تتلقاھا على مقدار المال الذي استطاعت 

عاب فیجب أن یكون منزلك قادرا على استی كافیة. إال أنھا یجب أن تكون ،فاخرةلك والمنزل الذي یتم ترتیبھ قد ال تكون  منحھاالتي یتم 
  كافیة لشراء أطعمة كافیة للمحافظة على صحتك وتغذیتك أنت وأسرتك. تكون لدیك أمواال األسرة بالكامل ویجب أن

 
فھذا محتمل ألن بعض مجموعات الكفالة استطاعت جمع  الجئین آخرین أشیاء أو أموال أكثر أو أقل منك. منح ومن الممكن أن یتم 

وقد یكون السبب ھو أن بعض  موال المطلوبة.مبالغ كبیرة من األموال للكفالة بینما لم تستطع أخرى إال جمع الحد األدنى من األ
مستلزمات منزلیة یتم التبرع بھا ولھذا قد  الكفالء قد رتبوا لمن كفلوھم من القادمین الجدد الحصول على إیجار مجاني أو مجموعات

 أقل كل شھر بینما قد تقدم بعض مجموعات الكفالء المزید من األموال والقلیل من األشیاء العینیة التي یتم التبرع بھا. الیعطونھم أموا
 المساعدة لمعدل امساوی الدعم من مستوى تقدیم الكفالء من یتوقع أدنى وكحد فجمیع المجموعات تختلف عن بعضھا البعض.

ر أن كما أنھ من الضروري أیضا تذكُّ  .األساسیة نفقاتك كافة لتغطیة الكافي الدعم لك یقدموا أن ویجب مقاطعتك في االجتماعیة
  مختلفة (مثل الالجئین الحاصلین على مساعدة الحكومة) لدیھم حقوق مختلفة.فئات الالجئین الذین جاءوا من خالل 

 
 الكفالة فترة لمدة باالستقرار الخاص الدعم )2

 ر على): صمن المھام بما فیھا (وما ال یقت اویصحب ذلك كثیر مساعدتك في ترتیب أمورك والتكیف مع الحیاة في كندا. ئكیتعین على كفال

 السكن: 
 

 ك أو مساعدتك في العثور على مسكنإیجاد مسكن ل  
 

 التوجیھ:  
  

 العامة مثل الحافالت والقطارات تعلیمك كیفیة استخدام المواصالت 
  لك وتعریفك بھا ومساعدتك في العثور على أقرب متجر بقالةاصطحابك في منطقة سكنك 
 شرح القوانین في كندا 
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 الصحیة الرعایة:  

 
  مساعدتك في التقدم بطلب الحصول على البطاقة الصحیة الخاصة بمقاطعتك وبرنامج الصحة الفدرالي المؤقتthe 

Interim Federal Health Program (IFHP) 
 لك وغیر ذلك من الخدمات الصحیة إیجاد طبیب وطبیب أسنان 
 شرح الخدمات الصحیة 

 
 التعلیم: 

 
 ل اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیةمساعدتك في التسجیل في فصو 
  المدرسةفي مساعدتك في تسجیل أطفالك  

 
 الھامة والمستندات الخدمات: 

 
 الحصول على رقم تأمین اجتماعي  طلبتقدیم  مساعدتك في فتح حساب مصرفي وSocial Insurance Number 

 the Child Tax Benefitللحصول على المزایا الضریبیة لألطفال  طلب میتقدمساعدتك في  ،وإذا كان لدیك أطفال
 

 الشفھیة الترجمة: 
  

 توفیر مترجم عند الحاجة  
 

 التوظیف: 
 

 توصیلك بخدمات البحث عن وظائف  
 

 والخدمات المصادر:  
  
  موقع بزیارة قم ،منطقتك في للمھاجرین خدمات على لتحصل( المالئمة مثل أحد أخصائیي االستقرار.توصیلك بالخدمات والمصادر :

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp(  

 أثناء تكیفك مع حیاتك الجدیدة في كندا.  لمعنوي وا العاطفي الدعمویجب على الكفالء ان یقدموا لك 
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  ؟االستقرار بخصوص مسؤولیاتك ھي ما
اللغة  م تعل قد یتضمن ھذا حضور فصول بمجرد وصولك إلى كندا یتوقع منك بذل قصارى جھدك لتحقق االكتفاء الذاتي في أسرع وقت ممكن.

ا كنت ذاإلنجلیزیة او الفرنسیة أو التواصل مع أحد أخصائیي االستقرار الذي یمكنھ مساعدتك في االستقرار في كندا والبدء في البحث عن وظیفة إ
یفیة بك على الرغم من أنھ ال یطلب منك العمل ودعم ذاتك وأسرتك خالل عامك األول في كندا إال أنھ ینصح بعمل خطة عن نیتك تستطیع ذلك.

    ذاتك وأسرتك بعد انتھاء مدة الكفالة. دعم
 

  بھ؟ القیام للكفالء یسمح ال الذي ما
 كفالؤك موجودون لتقدیم الدعم لك. ولكن غیر مسموح لھم بما یلي: 

  لدفع  تصل أن قبلأموال منك  ةالحصول على أی
مصاریف كفالتك بما في ذلك أي رسوم أو أي أموال 

لتغطیة نفقات معیشتك في كندا (حتى إذا قالوا إنھم 
 سیردونھا لك*) 

  الحصول على أي أموال منك بعد وصولك لتعویضھم عن
االعتبار أنھم قد یطلبون منك ألخذ بعین كفالتك (مع ا
في موال التي قمت بإحضارھا معك للمساعدة استخدام األ

 سداد نفقاتك الخاصة)
 إجبارك على العمل 
 یطلبوا منك العمل لدیھم بالمجان أن  
 یام بأي شيء ال ترتاح للقیام بھإجبارك على الق 

وقد تعھد الكفالء بالتطوع لمساعدتك في التكیف مع الحیاة في كندا 
 في مقابل ذلك.  منك وال یمكنھم توقع أو طلب أي شيء

 . 

 مختلفة مدینة إلى االنتقال اخترت إذا یحدث ماذا
  كندا؟ في

مسموح لك االنتقال إلى أي مكان في كندا. غیر أنك إذا اخترت 
دیم من تقكفالؤك االنتقال إلى جزء آخر في كندا قد ال یتمكن  طوعا

الدعم المالي والدعم الخاص باالستقرار لك. وبالنسبة للقادمین الجدد 
الذین یتلقون المساعدة من الحكومة قد ال یكون من حقھم تلقي 

 والجنسیة واللجوء الھجرة وزارةالمزید من المساعدات المالیة من 
 لبقیة فترة الكفالة.  IRCC الكندیة

ء على تفھم  أنك ستعیش بدعمك بنامجموعة الكفالء الخاصة تلتزم 
. وعلى الرغم من أن لك الحق في في االنتقال إلى مناطقھم ضمن

إال مجموعة الكفالء الخاصة إال أنھ ال یطلب من  ،أي مكان في كندا
 . فإذا انتقلتمناطقھم ضمندعمك خالل العام األول أثناء وجودك 

یجب على الكفالء محاولة إیجاد مجموعة كفیلة  ،خالل العام األول 
إذا لم یتمكنوا من القیام بذلك قد ال و  الجدید سكنك منطقة لك في

 . ھمتتلقى المزید من دعم
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 الكافي الدعم تتلق تكن لم إذا تفعلھ أن یجب الذي ما
 كفالئك؟ من

تحدث معھم عن مخاوفك إذا كنت تشعر باالرتیاح الكافي للقیام  ،ال یقدمون لك الدعم المفترض تقدیمھمجموعة الكفالء الخاصة إذا كنت تعتقد أن 
تلق ت لم ذافإ التفاقیة كفالة) شارك تلك المنظمة في مخاوفك. إذا كانوا قد قاموا بكفالتك من خالل إحدى المنظمات (على سبیل المثال حامل بذلك.

 Immigration Refugees الكندیة والجنسیة واللجوء الھجرة بوزارة االتصالیجب علیك  ،االقتراب لكفالئك من االدعم أو إذا كنت خائف
and Citizenship Canada (IRCC)  .عواقب لالتصال بالوزارة  ةوال توجد أیIRCC  وسوف تحاول  تتأثر إقامتك الدائمة بذلك.ولن

IRCC  .إیجاد حل للمشكلة

عن طریق:  IRCC الكندیة والجنسیة واللجوء الھجرة بوزارةویمكنك االتصال 

 البرید اإللكتروني IRCC.INPSR-PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca لربطك بالمكتب 
المحلي المناسب للوزارة أو  االتصال بمركز تلقي المكالمات العامة التابع لـ IRCC على 

 .2100-242-888-1
المحلي الكائن في منطقتك)  IRCC(والذي غالبا ما یكون مكتب   IRCC للوزارةالمحلیة التابعة  في النھایة سیتم توصیلك بأحد المكاتب

وسیحاولون جمع معلومات مثل  لمجموعة الكافلة لك.ا معوقد یتحدث أیضا  حالةبطرح أسئلة علیك عن ال IRCCـ وسیقوم المكتب المحلي ل
جد إذا و ،وأثناء قیامھم بھذا البحث مقدار الدعم المالي ودعم االستقرار الذي یتم تقدیمھ لك واألسباب وراء احتمال عدم تلقیك للدعم الكافي.

 ـوسیقوم المكتب المحلي التابع ل أنك بحاجة ملحة للدعم المالي من الممكن أن یقدموا لك بعض األموال للطوارئ. IRCCـ المحلي التابع ل المكتب
IRCC .وإذا وجدوا أنك بالفعل ال تتلقى دعما كافیا وأن المجموعة  باتخاذ قرار نھائي عن من الذي سیقوم بإعطائك الدعم المالي ودعم االستقرار

وھذا یعني أن المجموعة الكفیلة لن تصبح مسؤولة عن  المزید من الدعم قد یعلنون "انھیار الكفالة" غیر راغبة في إعطائك الكفیلة غیر قادرة أو
 قد:  وفي ھذه الحالة تقدیم الدعم المالي ودعم االستقرار لك لبقیة فترة الكفالة.

  یتم تحویلك إلى مجموعة أخرى كفیلة. أو 
  یتم إعطائك تمویل حكومي. أو 
 عدة االجتماعیة الخاصة بالمقاطعةیتم إبالغك بأنھ بإمكانك التقدم بطلب الحصول على المسا 

لحكومة من ادفعتھ د ما یسدتفعلى سبیل المثال قد یتعین علیھم  العواقب على المجموعة الكفیلة. قد تكون ھناك بعض ،وبناء على ظروف الحالة
 . المقاطعة حكومة من لقاھاتالمساعدة االجتماعیة التي ت یمةق سدیدتتمویل أو 

على حدة.  لكل حالة IRCC الكندیة والجنسیة واللجوء الھجرة وزارةبشأنھا من قبل  بتومن الضروري أن تتذكر أن الحلول والعواقب یتم ال

 علیك؟ االعتداء أو استغاللك أو معاملتك إساءة  تم إذا بھ القیام علیك یجب الذي ما
إذا كنت تعتقد أن كفالؤك یقومون بإساءة معاملتك أو استغاللك برجاء االتصال على الفور بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة IRCCعلى 
عنوان البرید اإللكتروني IRCC.INPSR-PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca. وھناك العدید من أمثلة سوء المعاملة أو االستغالل بما 

فیھا:  
  التعرض للتھدید 
  إعطاء أموال للكفالء علىاإلجبار 
 عدم السماح بمغادرة المنزل  
 اإلجبار على العمل 
 یام بأي شيء ال ترتاح للقیام بھاإلجبار على الق 
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وتتضمن األمور  للمساعدة الفوریة. 911إذا كان األمر حالة طوارئ اتصل برقم  اتصل بالشرطة. ملحة أو بالنسبة ألي أمور خطیرة أو حرجة
 الطارئة (وال تقتصر على): 

  العنف ضدك أو ضد أحد أفراد أسرتكإذا قام شخص ما باستخدام  
  باستخدام العنف ضدك أو ضد أسرتكإذا كنت تخشى أن یقوم شخصا ما 
  إذا كنت تتعرض ألي اعتداء بما في ذلك االعتداء البدني أو الجنسي 

 ؟IRCC لوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة مخاوفك أبلغت إذا لك سیحدث الذي ما
أو دعم استقرار كافیین من كفالئك أو إذا كانت لدیك  إذا لم تكن تتلقى دعما مالیا IRCCوزارة الإذا طلبت المساعدة من  تبعات أيال تقع علیك 

 مخاوف بشأن الكفالة بما في ذلك إذا كنت تعتقد أنك تتعرض لسوء المعاملة أو االستغالل أو االعتداء. 

 إلقامتك الدائمة في كندافقدانك بمخاطرة الاحتمال  من تبعات أيتوجد  ال IRCC الكندیة والجنسیة واللجوء الھجرة لوزارة  إذا أبلغت مخاوفك
 للمشكلة التي تواجھھا.  إیجاد حل IRCCوزارة الول احفسوف تظل إقامتك كما ھي وست

 حقوقك؟ ھي ما
 لك ورص أو عنك لوماتمع بنشر یقومون  الكفالء أن كانت لدیك مخاوف إذا، مثال. الكفالء مع تواجھھا أیة مخاوف عن التعبیر في لك الحق

 .للكفالء ذهھ مخاوفك عن التعبیر في الحق لدیك، عنك بالنیابة قرارات یتخذون كانوا إذا أو، موافقتك بدون

 الھجرة بوزارة كما أنھ من حقك أیضا االتصال .مجموعة الكفالء الخاصةأعاله من  وضحان حق تلقي الدعم المالي ودعم االستقرار الم لك ذلكك
مخاوف قد تكون لدیك واالتصال بالشرطة إذا لزم األمر.  ةأیب عالمھمإل IRCC  الكندیة والجنسیة واللجوء

 ؟ المعلومات من المزید على الحصول یمكنك أین
 ـللمزید من المعلومات برجاء االتصال ب

 :Refugee Sponsorship Training Program (RSTP) نامج التدریب على كفالة الالجئینبر
 Tel: 1-877-290-1701 ھاتف

  :info@rstp.caemail إلكتروني برید
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 Refugee Sponsorship الالجئین كفالة على التدریب برنامج
Training Program (RSTP): 

 Tel: 1-877-290-1701 : ھاتف

 Fax:  416.290.1710: فاكس

  Catholicالثقافات عبر الكاثولیكیة الخدمات
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