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ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫطور ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد

ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺧوش آﻣدﯾد! اﮔر ﭘﻧﺎھﻧدهای ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﯾد و در ﮐﺎﻧﺎدا
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد )ﺑﺟز  ،(Quebecدراﯾنﺻورت اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود .اﮔر
در  Quebecزﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ Immigration,
 Diversité et Inclusionدر ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد.
ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮔروھﯽ از اﻓراد در ﮐﺎﻧﺎدا درﺧواﺳﺗﯽ اراﺋﮫ دادهاﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را
ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﯾﺎورﻧد و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻓراھم ﮐردن ﺣﻣﺎﯾت اﻗﺎﻣﺗﯽ و ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽﺗﺎن در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار
ﮔﯾرد.
در اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ،ﺣﻘوق و آﻧﭼﮫ از ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺷرح
ﻣﯽدھد و ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﯽ درﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن دارﯾد ﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ آن ھﺳﺗﯾد را
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ اﻗداﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔرد ھم ﺟﻣﻊ ﺷدهاﻧد ﺗﺎ
از آﻣدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻓراھم ﮐردن
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾرﻣﺎﻟﯽ در طﯽ اﯾن ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ھﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت آﻧﮭﺎ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺷﺎﯾد اﻓرادی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧﯾد
ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد و در ﻣﺎهھﺎی آﯾﻧده آﻧﮭﺎ را
ﺧواھﯾد ﺷﻧﺎﺧت.

ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت اﺳت؟
در اﮐﺛر ﻣواﻗﻊ ،ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳت .در ﻣوارد
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ و ﻓﻘط درﺻورﺗﯽﮐﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و
ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ) Immigration, Refugees and
 (IRCC ،Citizenship Canadaو ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ
ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل طول ﺑﮑﺷد.
اﮔر از طول ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣدت
آن ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳت .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؟
 (1ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘوﺷش ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد از ﻋﮭده ﺣﻣﺎﯾت از ﺧودﺗﺎن ﺑرآﯾﯾد ،ھر ﮐدام
ﮐﮫ زودﺗر ﺣﺎﺻل ﺷود.
ﺣﺎﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ طﯽ اوﻟﯾن ﺳﺎل اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻋﮭده ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﺑرآﯾﯾد ،ھر
ﮐدام ﮐﮫ زودﺗر ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷروع زﻧدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و
اھداﯾﯽ ﯾﺎ ﺧرﯾد اﻗﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘس از رﺳﯾدن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﺧود را در ﮐﺎﻧﺎدا آﻏﺎز ﮐﻧﯾد .ﺣﻣﺎﯾت
ﺷروع زﻧدﮔﯽ ﺷﺎﻣل اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺛل ﻣﺑﻠﻣﺎن و رﺧتﺧواب و ﺳﺎﯾر ﻟوازم ﺿروری ﺧﺎﻧﮫ ﻧظﯾر ﻟوازم ﻧظﺎﻓت ،ظروف ﻏذاﺧوری و
ﭘﺧتوﭘز ﻣﯽﺷود.
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ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﻓراھم ﮐردن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘﯾشروی ﺷﻣﺎ در ﻣدت اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت اﻗﻼم زﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧد:
 (aﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ )ﻏذا و ﺳﺎﯾر ﺿرورﯾﺎت زﻧدﮔﯽ(
 (bﺳرﭘﻧﺎه )اﺗﺎق ،آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻧزﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﮑوﻧت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﻣﺛل آب و ﺑرق و ﮔرﻣﺎﯾش
ﻣﯽﺷود(
 (cﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺣﻠﯽ )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،رﻓتوآﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﯾﺎ ﻗطﺎر(
 (dارﺗﺑﺎطﺎت )ﺗﻠﻔن/اﯾﻧﺗرﻧت(.
اﮔر ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع اداره ﺑرای وﯾزای ﻣﺷﺗرک ) (Blended Visa Office-Referred) (BVORھﺳﺗﯾد،
دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﮏھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫای را ﺑرای ﭘوﺷش دادن ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽﺗﺎن ﺑﮫﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً از ﻣﺎه
دوم اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .در طﯽ ﻣﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،ﮔروه ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻓراھم ﮐردن ﺑودﺟﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮔروه ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣوارد زﯾر از ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋول اﺳت:
 ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻣﺎﯾت ﺷروع زﻧدﮔﯽ ،ﭘول و ﻟوازﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن را ﺳﺎﻣﺎن دھد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﻠﻣﺎن ،ظروف آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ،
ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﻣﯾزﮐﺎری ،رﺧتﺧواب ،اﺟﺎره و وارﯾز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ،ﭘوﺷﺎک و ﻏﯾره .ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﻗﻼم ﻣﻣﮑن اﺳت اھدا
ﺷده ﺑﺎﺷد.
 ﻓراھم ﮐردن ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘوﺷش دادن ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽ )ﻣﺳﮑن ،ﻏذا ،ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﺣﻠﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎت( در اوﻟﯾن ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺎﻣت دارﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد از ﭘس ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑرآﯾﯾد.
 ﻓراھم ﮐردن ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘوﺷش دادن ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣدت ﺣﻣﺎﯾﺗﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭده ﺣﻣﺎﯾت ﺧودﺗﺎن
ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑرآﯾﯾد ،ھرﮐدام ﮐﮫ زودﺗر ﺣﺎﺻل ﺷود.
اﮔر در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﻠﻎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد را ﮐﺎھش دھﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺑرﺧﯽ
از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺧود از ﺗﺎزهواردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردهاﻧد ﮐﺳر ﻧﮑﻧﻧد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
رھﻧﻣودھﺎی ﻓراھمﺷده ﺗوﺳط  IRCCﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐﺳر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد:
 زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن )ﭘس از ﮐﺳر ﻣﺎﻟﯾﺎت( ﺑﯾش از  50درﺻد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫﺗﺎن از ﺳوی ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد )ﺑﺎ
اﺣﺗﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت “»ﻏﯾرﻧﻘدی« ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺛل ھزﯾﻧﮫ ﺳرﭘﻧﺎه ﮐﮫ ﺑﮫطور »ﻏﯾرﻧﻘدی« ﻓراھم ﺷده( :ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐﺳر
 1دﻻر ﺑﮫازای ھر  1دﻻر درآﻣد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
 اﮔر درآﻣد ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن )ﭘس از ﮐﺳر ﻣﺎﻟﯾﺎت( ﺑﯾش از  150درﺻد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد )ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی
»ﻏﯾرﻧﻘدی« ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻧظﯾر ھزﯾﻧﮫ ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫطور »ﻏﯾرﻧﻘدی« ﻓراھم ﻣﯽﺷود( ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﯾﺷﺗری ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﻐﻠﺗﺎن را از دﺳت دھﯾد ﯾﺎ در ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﭘول ﮐﻣﺗری ﺑدﺳت آورﯾد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻣﺎ را
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻧﻧد .ﺑﮫوﯾژه ،ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣوارد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧدرج در ﻟﯾﺳت ﻓوق را در
ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت دارﯾد .ﺑد ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﮔروه ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان از ﺷﻣﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣزاﯾﺎ ﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾفھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻓدرال ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ »ﻣزاﯾﺎی ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﻧﺎدا« )،(Canada Child Benefit
ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺗﻣﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن داﺋم واﺟد ﺷراﯾط و ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﺷود و زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﺷروع
ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣزاﯾﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود را ﮐﺎھش دھﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻣل از ﺧود و ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﮔر ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ھﻣراه ﺧود ﭘول آورده ﺑﺎﺷﯾد ،ﮔروه ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ در ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎی
زﻧدﮔﯽﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷﯾد .در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘوﺷش دادن ﺗﻣﺎم ﺿرورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ زﻧدﮔﯽ
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ﭘول ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾنﺑﺎره و اﯾنﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺑﻠﻎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﯽآورﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎی زﻧدﮔﯽﺗﺎن را دارﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺳﻧد زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/03/DECLARATION-OF-FUNDS-AND-ASSETS.ON-ARRIVAL.pdf
اﮔرﭼﮫ ﻟوازم و ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﻠل ﻧﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗرﺗﯾﺑﯽ دھﻧد ﮐﮫ ھﻣراه ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﺛل ﺧود ﺣﺎﻣﯽ ،ﻋﺿو ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻏرﯾﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﺎ
اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن اﻣر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت .و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻣن ﺑوده و ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺳﮑوﻧت
ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧرﯾد ﻏذای ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ﺳﺎﻟم ﺧود و ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن دﯾﮕر ﭘول و ﻟوازم ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺷﻣﺎ داده ﺷود .ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
ﮐﮫ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﺣداﻗل اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺳطﺣﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ﻧرخھﺎی
»ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد« ) (Resettlement Assistanceﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً از ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
• از ﺣﺳﺎﺑﮕر ﺣداﻗل ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ  RSTPاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد http://www.rstp.ca/calc/?lang=en :ﯾﺎ
• ﺑﮫ »ﻧرخھﺎی ﺷروع زﻧدﮔﯽ« و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧرخھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫای ﮐﮫ طﺑﻖ ھر اﯾﺎﻟت ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود در وبﺳﺎﯾت زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدhttp://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/resettlement-assistance- :
.program-rap-rates/
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﭘﯾراﻣون ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳﻧد ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول ) (FAQﭘﯾراﻣون ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﭘس از رﺳﯾدن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدhttp://www.rstp.ca/wp- :
ِ
content/uploads/2019/08/EN-FAQs-update-Summer-2019-AUG-19-update_FINAL.docx.3.pdf
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 (2ﺣﻣﺎﯾت اﻗﺎﻣت در طول ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ.
ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻋﮭده ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﺑرآﯾﯾد و ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎزﮔﺎر ﺷوﯾد .اﯾن اﻣر در ﺑرﮔﯾرﻧده وظﺎﯾف
ﺑﺳﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽﺷود )وﻟﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت(:
 ﻣﺳﮑن
 ﻣﺳﮑﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در
ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺳﮑن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
 ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد دھﻧد ﮐﮫ ﭼطور از ﺣﻣلوﻧﻘل
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺛل اﺗوﺑوسھﺎ و ﻗطﺎرھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد
 ﺷﻣﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧد و در ﯾﺎﻓﺗن
ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﺧواروﺑﺎر ﻓروﺷﯽ ﮐﻣﮏﺗﺎن
ﮐﻧﻧد
 ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ دھﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﮐﺎرت
ﺳﻼﻣت اﯾﺎﻟﺗﯽ درﺧواﺳت دھﯾد و از
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﺑﮭداﺷت ﻓدرال
(Interim Federal Health
) Program) (IFHPاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﭘزﺷﮏ،
دﻧدانﭘزﺷﮏ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت را
ﺑﯾﺎﺑﯾد
 ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 ﺗﺣﺻﯾﻼت
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﮐﻼسھﺎی
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳوی ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد

 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را در
ﻣدرﺳﮫ ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
 اﺳﻧﺎد و ﺧدﻣﺎت ﻣﮭم
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺗﺗﺎح
ﮐﻧﯾد و ﭘساﻧداز ﮐردن را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺧواﺳت دھﯾد و
در ﺻورﺗﯽﮐﮫ ﻓرزﻧد دارﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در
درﺧواﺳت »ﻣزاﯾﺎی ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﻧﺎدا«
) (Canada Child Benefitﮐﻣﮏ
دھﻧد.
 ﺗرﺟﻣﮫ
 درﺻورت ﻟزوم ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﺗرﺟم ﻓراھم
ﮐﻧﻧد.
 اﺳﺗﺧدام
 ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﻐلﯾﺎﺑﯽ ﻣﺗﺻل ﮐﻧﻧد.
 ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت
 ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣددﮐﺎر اﻗﺎﻣت ﻣرﺗﺑط ﺳﺎزﻧد .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن

ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺑﮫ اﯾن
وبﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:

http://www.cic.gc.ca/english/ne
wcomers/map/services.asp.

ﺣﻣﺎﯾت از اﻗﺎﻣت ﺑﺎﯾد در ﺳراﺳر طول ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﺷﺎﻏل ﺑودن ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﺷود.

ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا وارد ﺷدﯾد ،از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود در اﺳرع وﻗت ﺑرای ﺧودﮐﻔﺎ ﺷدن ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ،در ﮐﻼسھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳوی ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾد و ﺑﺎ آژاﻧس اﻗﺎﻣت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧو ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺗواﻧﯾد ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .اﮔرﭼﮫ ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت از ﺧود و ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺧود و ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.
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اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﮭر دﯾﮕری در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘل ﻣﮑﺎن
ﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﮐن داﺋم ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ
ھﻣﮫﺟﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ
ﺑﺧش دﯾﮕری از ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﯾد دراﯾنﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﮐﺎر ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد.
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد
از اﯾن ﻣﻧظر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺣﺎﻣﯾﺎن
ﺧﺻوﺻﯽ ﻓﻘط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ﻣﻠزم ﺑﮫ
ﻓراھم ﮐردن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .اﮔر
ﻧﻘلﻣﮑﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﮏ ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟدﯾدﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﮔر ﻧﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﻏﯾرﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود ﻧﺑﺎﺷﯾد.

ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﭼﮫﮐﺎری ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد؟
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎی زﯾر ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد:








ﻗﺑل از وارد ﺷدن ﺑﮫ ﮐﺷور ،از ﺷﻣﺎ ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﺑت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﺑت ﺣﻖاﻟزﺣﻣﮫ ﯾﺎ ﭘرداﺧت
ﻣﺧﺎرج زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﻧد )ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘس ﺧواھﻧد داد(.
ﭘس از ورودﺗﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﺑت ﺑﺎزﭘرداﺧت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﻧد.
ھﻧﮕﺎم آﻏﺎز درﯾﺎﻓت »ﻣزاﯾﺎی ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﻧﺎدا« ،ﻣﺑﻠﻎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﮐﺎھش دھﻧد.
ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﮐﻧﻧد.
از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﻧد ﺑراﯾﺷﺎن راﯾﮕﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺳﺧت ﺑﺎﺷد.

ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺳﺎزﮔﺎر ﺷدن ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در
ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در ازای آن اﻧﺗظﺎر ﯾﺎ درﺧواﺳﺗﯽ از
ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

اﮔر ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﯾد،
ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻻزم را ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﮔر ﺑراﯾﺗﺎن ﺳﺧت ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺧود درﺑﺎره
ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫواﺳطﮥ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓراھم ﮐردهاﻧد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،دارﻧده ﺗواﻓﻖ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ
) ،(Sponsorship Agreement Holderﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن درﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﮔر ھﻧوز ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت
ﻧﮑردهاﯾد ﯾﺎ از روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﯽﺗرﺳﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اداره ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ) (IRCCﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﯾﭻ
ﭘﯾﺎﻣدی در ﭘﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  IRCCوﺟود ﻧدارد و وﺿﻌﯾت ﺳﮑوﻧت داﺋم ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت IRCC .ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد
راهﺣﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻻزم دارﯾد را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل روﺑرو ﺑﺎ  IRCCدر ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد:
IRCC.PSRCaseReview-RevuedecasPSR.IRCC@cic.gc.ca.
ﻧﻣﺎﯾﻧدهای از  IRCCﺳؤاﻻﺗﯽ درﺑﺎره اوﺿﺎع و ﺷراﯾط از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .آﻧﮭﺎ
ﺳﻌﯽ در ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت ﺧواھﻧد ﮐرد ،ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻘدر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده اﺳت و آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻻزم ﻣرﺗﺑط ﺳﺎزﻧد IRCC .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽﺷوﯾد و ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗری از ﺷﻣﺎ
ﺑﮫﻋﻣل آورد ،ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن را »ﻧﻘض ﺣﻣﺎﯾت« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﺳﺋول
ﻓراھم ﮐردن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾن ﻣدت ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط:
 ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ دﯾﮕری ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﻣﯽﺷود ﯾﺎ
 ﺑوﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود ﯾﺎ
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ درﺧواﺳت دھﯾد.
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ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﯾن ﭘروﻧده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑودﺟﮫ دوﻟت
ﯾﺎ ﮐﻣﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭘس دھﻧد .ﻻزم اﺳت ﺑﮫﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ راھﮑﺎرھﺎ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﺑﮫطور ﻣوردی ﺗوﺳط IRCC
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد.

اﮔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﺷد ،ﻣورد ﺑﮭرهﺑرداری
ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد ﯾﺎ از ﺷﻣﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد ،ﺑﺎﯾد
ﭼﮫﮐﺎر ﮐﻧﯾد؟
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ از
ﺷﻣﺎ ﺑﮭرهﺑرداری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻓورا ً ﺑﺎ  IRCCاز طرﯾﻖ
IRCC.PSRCaseReview RevuedecasPSR.IRCC@cic.gc.caﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺎدی از ﺑدرﻓﺗﺎری و ﺑﮭرهﺑرداری وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 ﺗﮭدﯾد ﺷدن؛
دادن ﭘول ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن؛
 ﻣﺟﺑور ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ِ
ﻧداﺷﺗن اﺟﺎزۀ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ؛

ِ
 ﮐﺎر ﮐردن اﺟﺑﺎری؛
 ﮔرﻓﺗن ﻣدارﮐﺗﺎن از ﺷﻣﺎ؛
 ﻣﺟﺑور ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﯾد.
ﺑرای ﻣوارد ﺟدی ﯾﺎ اﺿطراری ،ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﻣورد اورژاﻧﺳﯽ اﺳت ،ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ اﻣداد
ﻓوری ﻓراھم ﺷود .ﻣوارد اورژاﻧﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾر
اﺳت )اﻣﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺷود(:
 اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺧﺷوﻧت
ﻧﺷﺎن دھد؛
 اﮔر ﻣﯽﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺧﺷوﻧت ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد؛
 اﮔر ﺗﺣت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ،اﻋم از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑﺎﺷﯾد.

اﮔر ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺧود را ﺑﮫ  IRCCﮔزارش
دھﯾد ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺗد؟
اﮔر از  IRCCدرﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ،ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣدی ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﮑوﻧت داﺋم ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا وﺟود ﻧدارد .اﮔر
از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد
ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت دارﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺻور
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽﺷود ،ﻣورد ﺑﮭرهﺑرداری ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﯾد ﯾﺎ از ﺷﻣﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد IRCC ،ﺳﻌﯽ
ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ راھﮑﺎری ﺑرای ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﯾشروی ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧد.

ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﺗﺎن از ﮔروه ﺣﺎﻣﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ
ﺗﺻﺎوﯾرﺗﺎن را ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫﺟﺎی
ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دراﯾن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﺑراز
ﻧﮕراﻧﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧود را دارﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺎﻣﺗﯽ ذﮐر ﺷده در
ﺑﺎﻻ را از ﺳوی ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  IRCCو در ﺻورت ﻟزوم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯾس
را ﺑرای اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ  RSTPﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

ﺗﻠﻔن 1-877-290-1701 :ﯾﺎ 416-290-1700
اﯾﻣﯾلinfo@rstp.ca :
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