الپەڕەی زانیاری( :هاوکاریی منداڵی کەنەدا)Canada Child Benefit
) Canada Child Benefit (CCBبڕێک پارەی بێ باجی مانگانەیە کە دەدرێت بەو خێزانانەی ئەم
هاوکاریە دەیانگرێتەوە بۆ ئەوەی خەرجیی ئەو مندااڵنە دابین بکات لە لە ژێر تەمەنی  ١٨ساڵیدان.
وەک لە مانگی ٦ی  CCB ٢٠١٦شوێنی (هاوکاریی باجی منداڵی کەنەدا))،Canada Child Tax Benefit (CCTB
( National Child Benefitتەواوکەری هاوکاریی منداڵی نەتەوەیی)) Supplement (NCBSو (هاوکاریی
گەردونی بۆ چاودێریکردنی منداڵ)) )(Universal Child Care Benefit (UCCBدەگرێتەوە .ئەگەر پێشتر  CCTBو
-UCCBت وەردەگرت ،ئێستا پێویست ناکات داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ  .CCBبەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی جێگەی دەگرێتەوە.
بۆ ئەوەی ئەم هاوکاریە بتگرێتەوە ،دەبێت ئەم مەرجانەت تێدا بێت:





دەبێت لەگەڵ منداڵەکەدا بژیت ،وە دەبێت منداڵەکە لە خوار تەمەنی  ١٨ساڵ بێت؛
دەبێت تۆ بەرپرسی سەرەکی بیت لە چاودێریکردن و پێگەیاندنی منداڵەکە .بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی واتای بەرپرسی یەکەم ،تکایە
نامیلکەی () RA (CCanada Revenue Agencyئاژانسی داهاتی کەنەدا) ببینە.
دەبێت دانیشتووی کەنەدا بیت؛ وە
خۆت یان هاوسەرەکەت هان هاوبەشی یاسایی ژیانت دەىێت هاوڵاتیی کەنەدا بن ،دانیشتووی هەمیشەیی ،کەسێکی پارێزراو ،یان دانیشتووی
کاتیی بیت کە لە  ١٨مانگی پێشوودا لە کەنەدا ژیابیت.

بۆ داواکردن:

دەبێت فۆڕمی Canada Child Benefits Application

 RC66,پڕبکرێتەوە.

بۆ ئەو پەنابەرانەی تازە جێگیر بوون دەبێت پەراوێزی Status in Canada/Statement of Income

-RC66SCH,ش

پڕبکەنەوە.
*ئەگەر منداڵاکە تەمەنی لە ساڵێک زیاترە و لە کەنەدا لەدایکنەبووە ،دەبێت بڕوانامەی لەدایکبوونەکەی لەگەڵدا ئامادە بکەیت .بۆ
بەدەستەێنانی زانیاری دەربارەی بەڵگەنامە باوەڕپێکراوەکان ،تکایە بەشی  ٤لە فۆڕمی  RC66ببینە.
کە فۆڕمەکانت تەواو کرد ،داواکاریەکەت بنێرە بۆ ناوەندی باج لە ناوچەکەی خۆت .دەتوانیت لە رێگەی ئەم بەستەرەوە لیستی شوێن و
ناونیشانەکان ببینیتwww.cra-arc.gc.ca/bnfts/ddrss-eng.html :

یاخود ،ئەگەر لە ساڵی پێشوی باجدا دانیشتووی کەنەدا بوویت ،دەتوانیت لە رێگەی ماڵپەڕی  CCBبە شێوەی ئەلیکترۆنی داوا
پێشکەش بکەیت بەم بەستەرەwww.cra-arc.gc.ca/myaccount/index.html :
تێبینی :خەمڵاندنەکانی باجی داهات پێویست نین بۆ تەواوکردنی داواکاریەکە RC66SCH .دەردەکرێت بۆ خەمڵاندنی داهاتی
خێزانەکە .سەرەڕای ئەوەیش ،بۆ ئەوەی لە وەرگرتنی ئەو یارمەتیە بەردوام بیت ،دەبێت تاکەکانی ئەو خێزانە
هەموو بەڵگەنامەکانی گەڕاندنەوەی باخی داهاتوو ئامادە بکەن بەمەبەستی ئەژمارکردن .دەبێت هەموو ساڵێک لە
کاتی هاتنیدا گەڕانەوەکان دەبێت ئامادە بکرێن بۆ ئەوەی بەردەوامیی هاوکاریی  CCBمسۆگەر بکەیت.
ماوەی رێکاریەکان
دوای وەرگرتنی داواکاریەکە و لە ماوەی کەمتر لە  ٨٠رۆژدا ،دەبێت  CRAپەیوەندیی بە داواکارەوە بکات .ئەگەر
دوای  ٨٠رۆژ پشتڕاستکردنەوەی وەرگرتنی داواکاریەکەت پێنەگەیشت ،پەیوەندی بە  CCBبۆ بەدواداچوون.
دوای ئەوەی داواکاریەکە بە رێکاریەکاندا تێپەڕێ ،ئاگاداریەکی -CCBت بە پۆستە پێدەگات و لەو بڕە پارە ئاگادارت دەکاتەوە
کە وەریدەگریت .پارەکانی  CCBپرۆگرامەکانی ناوچەیی و هەرێمی دەگرنەوە و هەموو مانگێک بە پۆست یان پارەدانانی
راستەوخۆ پێت دەگات .زۆربەی جار  ٣مانگ چاوەڕوانی دەوێت تا یەکەم چەک وەردەگریت .ئەمەش کۆکراوەی هەموو ئەو
مانگانەی پێشووە کە ئەو کەسە شمولی ئەم هاوکاریەی دەکرد .سەرەڕای ئەوەیش CRA ،دەتوانێت تەنها  ١١مانگ بدات لە
دوای مانگی وەرگرتنی داواکاریەکەوە ،بۆیە گرنگە بەزووترین کات داواکاری پێشکەش بکەیت.

تێبینیەکی گرنگ دەربارەی کەیسەکانی (بەرنامەی سپۆنسەری هاوکاریی هاوبەش) Joint Assistance
Sponsorship
)(JAS
)(Resettlement Assistance Program (RAPپرۆگرامی هاوکاریی نیشتەجێبوون) بڕی پارەی هاوکاریی
شایستەی ئەو خێزانە لە ماوەی چاوەڕوانی بۆیان ئەژمار دەکرێت دەخاتە سەر چەکی مانگانە .سەرەڕای ئەوە ،کە خێزانەکە یەکەم
چەکی  CCBوەردەگرن کە پارەی شایسەتەی ئەو ماوەی تێدا کۆکراوەتەوە ،دەبێت خێزانەکە قەرزی ئەو سێ مانگەی
کۆتایی  CCBبدەنەوە بە  .RAPگرنگە ئەو کەسانە ئاگادار بکەنەوە کە تازە هاتوون بۆ ئەوەی کێشەیان لە بودجە نەبێت.
هاوکاریە هەرێمیەکان
داواکارەکانی  CRAبۆ ،BC Family Bonus ، Alberta Family Employment Tax Credit
Northwest ،Newfoundland and Labrador Child Benefit ،New Brunswick Child Tax Benefit
،Nunavut Child Benefit ،Nova Scotia Child Benefit ،Territories Child Benefit
 Ontario Child Benefitو  Yukon Child Benefitپێویست ناکات بە جیا داواکاری پێشکەش بکەن بۆ ئەوەی ئەم
پرۆگرامە بیانگرێتەوە CRA .زانیاریەکان لە فۆڕمی داواکاریی  CCBوەردەگرێت و پیا و ئەوە یەکالدەکاتەوە کە ئەم
پرۆگرامانە دەیانگرێتەوە یان نا.
هاوکاریەکانی تر
داشکان لەسەر تێچووەکانی چاودێریی منداڵ
ئەو پەنابەرانەی سپۆنسەری تایبەتی کراون ( )PSRsدەتوانن هەتا ئەو کاتەی یەک کەس هاوکاری منداڵەکە دەکات ،داواکاری
پێشکەش بکەن .تێچووەکانی چاودێریی منداڵ ئەو پارانەن کە لە دەدرێن بە کەسێک تا چاودێری منداڵێک بکات بۆ
ئەوەی ئەو کەسە بتوانێت:
 داهاتێک بۆ خۆی مسۆگەر بکات لە رێگەی دامەزراندنەوە؛
 بازرگانیەک بەڕێوە ببات ،چ خۆی بە تەنها یان وەک هاوبەشێکی چاالک؛
 لە قوتابخانە بخوێنێت (مەرجەکان لە بەشی 'پرۆگرامەکانی خوێندن' ریزکراون)
 توێژینەوە یان کارێکی هاوشێوە جێبەجێ بکات ،کە مۆڵەتی بۆ وەرگرتبێت.
پارەی تێچووی چاودێری منداڵ دەبیت بدرێت بە:
 ئەو الیەنانەی خزمەتگوزاریی چاودێریکردنی منداڵ پێشکەش دەکەن؛
 ناوەندەکانی چاودێریی رۆژانە و باخچەی ساوایانی رۆژانە؛
 دامەزراوە پەروەردەییەکان ،ئەو بەشە تێچووەی کە پەیوەندیی بە خزمەتگوزاریەکانی چاودێریکردنی منداڵەوە هەیە؛
 رۆژانە کامپ و قوتابخانەی وەرزشی رۆژانە کە ئامانجی سەرەکیی لەم کامپانە چاودێریکردنی منداڵان بێت
(دامەزراوەیەک کە پرۆگرامی خوێندنی وەرزشی پێشکەش بکات بە قوتابخانەی وەرزشی ئەژمار ناکرێت)؛ یان
 قوتابخانەی شەوانەرۆژ ،قوتابخانەکانی وەرزشی شەوانە ،یان ئەو کەمپانەی شوێنی مانەوەیان تێدایە.
کرێدتی (باجی خزمەتگوزاری و کەلوپەل /باجی فرۆشتنی رێکخراو)
)Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST
کرێدتی  GST/HSTپارەیەکی وەرزیی بێ باجە بۆ یارمەتیدانی ئەو کەس و خێزانانەی داهاتیان نزم و سنوردارە بۆ ئەوەی
پارسەنگی هەموو یان بەشێک لە باجی  GSTیان  HSTبکات کە دەیدەن.
بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی کرێدتی  ،GST/HSTتکایە سەردانی ئەم بەستەرە بکە:
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html

ناوەندەکانی باج
Winnipeg Tax Centre
PO Box 14005 Stn Main
Winnipeg, MB, R3C 0E3
Alberta, Manitoba, London-Thunder-Bay-Windsor (ON), Saskatoon (SK) :بەرپرسە لە
Surrey Tax Centre
9755 King George Highway
Surrey, BC, V3T 5E1
British Columbia, Regina (SK), Yukon :بەرپرسە لە
St. John's Tax Centre
PO Box 12071 Stn A
St. John's, NL, A1B 3Z1
New-Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova-Scotia, Kingston-Peterborough- :بەرپرسە لە
St-Catherine’s (ON)
Shawinigan-Sud Tax Centre
PO Box 3000 Stn Main
Shawinigan-Sud, QC, G9N 7S6
Nunavut, Ottawa-Sudbury (depending on postal code) (ON) :بەرپرسە لە
Sudbury Tax Centre
PO Box 20000 Stn A
Sudbury, ON, P3A 5C1
Barrie-Sudbury (depending on postal code)-Toronto (ON) :بەرپرسە لە
Summerside Tax Centre
102-275 Pope Road
Summerside, PE, C1N 5Z7
Belleville-Hamilton-Kitchener/Waterloo (ON), Prince-Edward Island :بەرپرسە لە

Refugee Sponsorship Training Program
416.290.1700, 1.877.290.1701 :تەلەفۆن
416.290.1710 :فاکس
www.rstp.ca :ماڵپەڕ: info@rstp.ca, :ئیمێڵ
٢٠١٦ ی١٢  مانگی:کۆتا نوێکردنەوە

