اظهارنامه منابع مالی و دارایی در هنگام ورود پناهندگان ضمانت شده خصوصی
(به کانادا)
این فورم به منظور اعالم داراییهای مالی ،به یک گروه حمایت کننده برای تعیین نیازهای حمایت از درآمد استفاده میشود.
از پناهندگانی که حمایه مالی میشوند ،انتظار میرود تا معلومات مربوط به وجوه و دارایی های خود را ارائه دهند ،چون ممکن است این موضوع به
مقدار حمایه مالی که باید ارائه شود ،تاثیر بگذارد .با این حال ،این اظهارنامه در باره پول و دارایی والنتری است و اگر گزارش نشود ،حمایه مالی
شما معلق یا متوقف نخواهد شد.
چارت ذیل به نام محدودیتهای معافیت دارایی شخصی ،حداکثر دارایی شخصی را تعیین میکند که پناهندگان میتوانند بدون تاثیر بر میزان حمایه مالی
دریافتی خود آن را در حساب خود ذخیره کنند .هر گونه دارایی باقیمانده ممکن است در زمان تعیین سطح حمایه مالی الزم مورد توجه قرار گیرد .اگر
فرد پناهنده اعالم کند که دارایی وی زیادتر از محدودیت معافیت چارت ذیل است ،گروه حمایت کننده قبل از کسر کردن هرگونه حمایه مالی باید گزینه ای
را برای اعطای این وجوه براساس توازن وام مهاجرت ارائه دهد.
اگر دارایی شخصی فرد پناهنده همچنان زیادتر از حد دارایی اش باشد ،گروه حمایت کننده میتواند حمایه مالی را براساس دوسیه ها محاسبه کند و مفهوم
خودکفایی و فاکتورگیری را فقط در قسمتی از دارائیهای زیادتر از حد معافیت در نظر داشته باشد.
محدودیتهای معافیت دارایی شخصی:

ساختار خانواده

حداکثر مقدار پول اختصاص یافته از دارائیهای شخصی (دالر کانادا)

یک نفر (مجرد)

 5,000دالر

زوج (دو نفر)

 7,500دالر

یک نفر و یک فرد وابسته

 7,500دالر

هر یک از وابستگان اضافی  2,500دالر

برای هر خانواده (دوسیه) یک فورم الزم است و باید شامل کل دارایی های تمام افراد خانواده ذکر شده در دوسیه باشد.
دوسیه شماره:
نام (اسامی) متقاضی اصلی:
تخلص متقاضی اصلی:
تاریخ تولد متقاضی اصلی:
تاریخ ورود متقاضی اصلی (به کانادا):
اسامی کامل سایر افراد خانواده که در دوسیه ذکر شده اند:
 .1در حال حاضر شما و خانواده تان چقدر پول در اختیار دارید یا آیا برای برداشت یا انتقال به آن دسترسی دارید (برای مثال به شکل وجوه بانکی ،سفته
های بانکی)؟
دالر کانادا:
اگر پول موجود در بانکتان به دالر کانادا نیست ،لطفا ً نوع آن را مشخص کنید یا برآورد قیمتی از آن را به دالر کانادا ارائه دهید.
 .2آیا شما انتظار دارید در آینده انتقال پول ،درآمد یا مال هایی از خارج از کانادا یا پول یا دارائی را دریافت کنید؟
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نخیر ☐

بلی ☐

اگر جواب "بلی" است ،لطفا ً جزئیات را تشرح کنید :

بدین وسیله اظهار میدارم که معلومات ارائه شده فوق از جانب خودم و خانواده ام درست است .با وجود اینکه میفهمم افشای
من،
معلومات درباره درآمد یا دارایی هایم به گروه حمایت کننده ،والنتری است ،اما ارائه معلومات دقیق و درست به حامیان من در تعیین میزان درست حمایه
مالی الزم برای دوسیه ام کمک خواهد کرد.

نام و امضای متقاضی اصلی

تاریخ

من شهادت میدهم که محتویات این اظهارنامه را به متقاضی به زبان ترجیحی خودش (یا با استفاده از یک ترجمان شفاهی) به طور کامل توضیح داده ام
و متقاضی تایید میکند که محتوی این فورم را فهمیده است.

نام نماینده گروه حمایت کننده

نام ترجمان
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