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در کانادا  و   ھستیدبا حمایت مالی خصوصی ای بھ کانادا خوش آمدید! اگر پناھنده
شود. اگر صورت این منبع بھ شما مربوط می دراین  ،)Quebecکنید (بجز زندگی می 

 ,Immigrationبا کنید، برای کسب اطالعات لطفاً  می  زندگی  Quebecدر 
Diversité et Inclusion .در تماس باشید 

ند تا شما را اهد در کانادا درخواستی ارائھ دادحمایت خصوصی یعنی گروھی از افرا
بھ این کشور بیاورند و متعھد بھ فراھم کردن حمایت اقامتی و نیز حمایت مالی از شما 

ھستید تحت پوشش قرار  مالی  تان در مدتی کھ تحت حمایتھای اساسی ھستند تا ھزینھ 
 گیرد. 

ھای شما را شرح . این منبع ھمچنین مسئولیت شده استتشریح  دباید انتظار داشتھ باشی حامیانتانآنچھ از و  حقوق  ،این منبعدر 
کنید حمایتی کھ مستحق آن ھستید را  یا فکر می  تان داریدمالی  حمایت ھایی درموردنگرانی  اگر  کند کھمشخص می  دھد ومی 

.چھ اقدامی باید انجام دھید کنید، دریافت نمی 
 

 خصوصی چھ کسانی ھستند؟  حامیان
 

اند تا خصوصی داوطلبانی ھستند کھ گرد ھم جمع شده حامیان
از آمدن شما بھ کانادا حمایت کنند و متعھد بھ فراھم کردن 

حمایت مالی و غیرمالی در طی این مدت حمایت ھستند. شما  
خود را بشناسید، ممکن است آنھا اعضای  حامیانممکن است 

دانید ھ نمی خانواده یا دوستانتان باشند یا شاید افرادی باشند ک
ھای آینده آنھا را  خواھند بھ شما کمک کنند و در ماه می 

 خواھید شناخت.
 

 
 است؟   مدت   چھ   برای   شما   از   حمایت 

 
است. در موارد  یک سالدر اکثر مواقع، مدت حمایت  

اداره مھاجرت، پناھندگان و کھ استثنایی و فقط درصورتی 
 Immigration, Refugees andشھروندی کانادا (

Citizenship Canada ،IRCC ( شما  حامیان مالیو
 .توافق کنند، حمایت ممکن است بیش از یک سال طول بکشد
 اگر از طول مدت حمایت خود مطمئن نیستید، احتماالً مدت

برای اطمینان از مدت حمایت مالی،  یک سال است.  آن
کنید. توانید از حامیان خود سؤال می 

 

 چھ چیزی باید دریافت کنید؟  حامیاناز 
کھ بتوانید از عھده حمایت از خودتان برآیید، ھر کدام یک سال یا تا وقتی مدت بھ  پایھھای برای پوشش ھزینھ  حمایت مالی )1

 کھ زودتر حاصل شود.
 

شما مسئول حمایت مالی شما طی اولین سال اقامت شما در کانادا یا تا زمانی است کھ از عھده حمایت خود برآیید، ھر  حامی
است کھ ترکیبی از حمایت مالی و  شروع زندگیکدام کھ زودتر حاصل شود. حمایت شامل حمایت مالی معموالً ماھانھ یا حمایت 

کنید تا بتوانید زندگی جدید خود را در کانادا آغاز کنید. حمایت  س از رسیدن دریافت می شود کھ مدتی پاھدایی یا خرید اقالمی می 
خواب و سایر لوازم ضروری خانھ نظیر لوازم نظافت، ظروف غذاخوری و شامل اقالمی مثل مبلمان و رخت   شروع زندگی

 شود.وپز می پخت 

  

  حقوق
 گیرند طور خصوصی تحت حمایت قرار میپناھندگانی کھ بھ

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/reach/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/reach/index.html
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روی شما در مدت این حمایت ھستند. آنھا باید حمایت مالی  نیازھای پیش حامیان شما مسئول فراھم کردن حمایت مالی براساس 
  کافی برای پرداخت اقالم زیر برای شما فراھم کنند:

a(  اساسی (غذا و سایر ضروریات زندگی)  نیازھای 
b( اتاق، آپارتمان یا منزلی کھ در آن سکونت کنید کھ شامل ھزینھ) ش ھای خدمات شھری مثل آب و برق و گرمای سرپناه

 شود)می 
c( برای مثال، رفت) وآمد ماھانھ با اتوبوس یا قطار)حمل و نقل محلی 
d(  .(تلفن/اینترنت) ارتباطات 

 
ھستید،  (BVOR) (Blended Visa Office-Referred)ای مشترک ویزبرنامھ ارجاع اداره برای اگر تحت حمایت 
کھ معموالً از ماه   کند،شش ماه فراھم می مدتبھتان ھای اساسی برای پوشش دادن ھزینھ ای راھای ماھانھ دولت کانادا چک 

شما مجبور بھ    حامیانکند، گروه ھایی کھ دولت کانادا حمایتی مالی از شما می شود. در طی ماه اقامت شما در کانادا آغاز می  دوم
 در موارد زیر از نظر مالی مسئول است:ھمچنان ا شم حامیانفراھم کردن بودجھ اضافی نیست. با این حال، گروه 

  تان را سامان دھد، از جملھ مبلمان، ظروف آشپزخانھ، ، پول و لوازمی کھ خانھشروع زندگیفراھم ساختن حمایت
خواب، اجاره و واریز خدمات شھری، پوشاک و غیره. برخی از این اقالم ممکن است اھدا  محصوالت تمیزکاری، رخت 

 شده باشد.
 
 کھ   اولین ماھیونقل محلی، ارتباطات) در ھای اساسی (مسکن، غذا، حمل فراھم کردن پول کافی برای پوشش دادن ھزینھ

 .برآییدتان خودتان یا خانواده پس پشتیبانی از در کانادا اقامت دارید، مگر اینکھ شما بتوانید از 
 
 از مدت حمایتتان یا تا زمانی کھ از عھده حمایت خودتان   ھپنج ماه گذشتھای فراھم کردن پول کافی برای پوشش دادن ھزینھ

 تان برآیید، ھرکدام کھ زودتر حاصل شود. یا خانواده 

 
دھند را کاھش دھند. اگرچھ برخی ممکن است مبلغ پولی کھ بھ شما می حامیان ، کنیداگر در سال اول اقامت در کانادا شغلی پیدا 

  با توجھ بھاند کسر نکنند، ولی آنھا واردھایی کھ شروع بھ کار کرده ی خود از تازهدھند از حمایت مالترجیح می  حامیاناز 
 ھستند: مجاز بھ کسر حمایت مالی    IRCCشده توسط رھنمودھای فراھم

  با باشد ( حامیانتان از سوی درصد حمایت مالی ماھانھ 50تان (پس از کسر مالیات) بیش از  کھ درآمد خانواده زمانی
مجاز بھ کسر  امیانفراھم شده): ح » ی غیرنقد«طور ماھانھ مثل ھزینھ سرپناه کھ بھ »غیرنقدی «“ ھزینھ حمایت  احتساب

 ھستند.دالر درآمد شما   1ازای ھر دالر بھ 1
 ھای  ھزینھ حمایت با احتسابدرصد حمایت مالی ماھانھ باشد ( 150تان (پس از کسر مالیات) بیش از اگر درآمد خانواده

حمایت مالی ماھانھ   حامیان مجبور نیستندشود)، فراھم می  »غیرنقدی «طور ماھانھ نظیر ھزینھ سرپناھی کھ بھ  »ی غیرنقد«
 بیشتری فراھم کنند. 

شما باید حمایت مالی از شما را   حامیانبا این حال، اگر شغلتان را از دست دھید یا در مدت حمایت پول کمتری بدست آورید، 
را در  مندرج در لیست فوقباید تضمین کند کھ شما توانایی مالی برای موارد اساسی  حامیگروه ویژه، دوباره آغاز کنند. بھ

کھ اگر شروع بھ کار کردید، آنھا بھ چھ میزان از شما   و ببینید مشورت کنید  حامیان. بد نیست با گروه تمام مدت حمایت دارید
، )Canada Child Benefit( »کانادا   انکودک مزایای « ھ ھای مالیاتی فدرال یا ایالتی از جملمزایا یا تخفیفکنند. حمایت می 

کھ شروع شود و زمانی معاف از مالیات ھستند کھ مشمول تمام ساکنین دائم واجد شرایط و شھروندان کانادا می و ماھانھ   مبالغی
 توانند حمایت خود را کاھش دھند. نمی  حامیانبھ دریافت این مزایا کنید، 

 
حمایت مالی از شما نیستند.   خصوصی ملزم بھ حامیانتان داشتھ باشید، اگر شما پول کافی برای حمایت کامل از خود و خانواده 

ھای ممکن است از شما بخواھد کھ در تأمین ھزینھ حامیاناگر ھنگام ورود بھ کانادا ھمراه خود پول آورده باشید، گروه 
باید تضمین کنند کھ شما برای پوشش دادن تمام ضروریات اساسی زندگی   حامیانتان در کانادا سھیم باشید. در نھایت،  زندگی 
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شما بر اساس مبلغ پولی کھ ھمراه خود بھ کانادا   حامیانکھ باره و این داشتھ باشید. برای کسب اطالعات بیشتر در این پول کافی
 تان را دارند، لطفاً سند زیر را مطالعھ کنید:ھای زندگی آورید بھ چھ میزان از شما درخواست مشارکت در تأمین ھزینھ می 

-ASSETS-AND-FUNDS-OF-content/uploads/2019/03/DECLARATION-http://www.rstp.ca/wp
ARRIVAL.pdf-ON . 

 
ممکن   حامیانباشد. برخی از  ن است مجلل نباشد، ولی باید مناسبممک درنظر گرفتھ شدهای کھ برای شما اگرچھ لوازم و خانھ

کھ با  شخص غریبھ زندگی کنید. تا زمانی یک تان یا ، عضو خانوادهحامیاست ترتیبی دھند کھ ھمراه شخص دیگری مثل خود 
و جای کافی برای سکونت    این ھماھنگی مشکلی نداشتھ باشید، این امر قابل قبول است. و در نھایت، خانھ شما باید امن بوده

تان را داشتھ تان را داشتھ باشد و شما باید پول کافی برای خرید غذای کافی و تغذیھ سالم خود و خانواده تمام اعضای خانواده 
  باشید.

 
حمایتی   یکدیگر متفاوت ھستند و میزان با حامیانممکن است بھ پناھندگان دیگر پول و لوازم کمتر یا بیشتر از شما داده شود. 

ھای  مالی را فراھم کنند کھ معادل نرخ سطحی از حمایت حامیان رود حداقل انتظار می کنند ھمیشھ یکسان نیست.کھ فراھم می 
. برای محاسبھ حداقل میزان حمایت مالی کھ باید ) باشدResettlement Assistance( »برنامھ کمک بھ استقرار مجدد«

 از موارد زیر استفاده کنید: دریافت کنید، لطفاً از یکی 
 یا http://www.rstp.ca/calc/?lang=en: استفاده کنید RSTPحسابگر حداقل حمایت مالی از  •
سایت زیر مراجعھ  در وب شودھر ایالت تقسیم میطبق ای کھ ھای ماھانھ نرخو ھمچنین  »شروع زندگیھای نرخ «بھ  •

assistance-responsibilities/resettlement-http://www.rstp.ca/en/sponsorship-کنید: 
rates/-rap-program . 

 
) پیرامون حمایت مالی  FAQمون حمایت مالی کھ باید دریافت کنید، لطفاً بھ سند سؤاالت متداول ( برای کسب اطالعات پیرا 

http://www.rstp.ca/wp-خصوصی پس از رسیدن مراجعھ کنید: مالی  حمایت    تحت پناھندگانِ 
-ocxupdate_FINAL.d-19-AUG-2019-Summer-update-FAQs-content/uploads/2019/08/EN

.pdf3 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

© UNHCR 

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/03/DECLARATION-OF-FUNDS-AND-ASSETS-ON-ARRIVAL.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/03/DECLARATION-OF-FUNDS-AND-ASSETS-ON-ARRIVAL.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/03/DECLARATION-OF-FUNDS-AND-ASSETS-ON-ARRIVAL.pdf
http://www.rstp.ca/calc/?lang=en
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/resettlement-assistance-program-rap-rates/
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/resettlement-assistance-program-rap-rates/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/08/EN-FAQs-update-Summer-2019-AUG-19-update_FINAL.docx-3.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/08/EN-FAQs-update-Summer-2019-AUG-19-update_FINAL.docx-3.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2019/08/EN-FAQs-update-Summer-2019-AUG-19-update_FINAL.docx-3.pdf
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 .مالی مدت حمایتدر طول   حمایت اقامت )2

باید بھ شما کمک کنند تا از عھده حمایت خود برآیید و با زندگی در کانادا سازگار شوید. این امر در برگیرنده وظایف  حامیانتان
): اینھا نیست(ولی محدود بھ  شودکھ شامل موارد زیر می بسیاری است  

  مسکن 
  بھ شما در یا  پیدا کنند برای شما یمسکن

   .کمک کنند یافتن مسکن
 

  مسیریابی 
  ونقل  بھ شما یاد دھند کھ چطور از حمل

ھا و قطارھا استفاده  عمومی مثل اتوبوس 
 کنید 

  شما را در جامعھ ھدایت کنند و در یافتن
تان ترین خواروبار فروشی کمک نزدیک

 کنند 
  توضیح دھند.  را کاناداحاکم در قوانین 

 
  ھای بھداشتیمراقبت 

  بھ شما کمک دھند تا برای کارت
سالمت ایالتی درخواست دھید و از 

برنامھ موقت بھداشت فدرال  
(Interim Federal Health 

Program) (IFHP) استفاده کنید 
  ،بھ شما کمک کنند تا پزشک

پزشک و سایر خدمات سالمت را  دندان
 بیابید 

 دھند. خدمات سالمت را توضیح 
 

  تحصیالت 
 ھای بھ شما کمک کنند تا در کالس

 نام کنید انگلیسی و فرانسوی ثبت 

  بھ شما کمک کنند تا فرزندانتان را در
 نام کنید. مدرسھ ثبت 

 

 اسناد و خدمات مھم 
  بھ شما کمک کنند تا حساب بانکی افتتاح

 انداز کردن را بیاموزید کنید و پس 
   بھ شما کمک کنند تا برای دریافت

شماره تأمین اجتماعی درخواست دھید و  
کھ فرزند دارید بھ شما در در صورتی 
  »مزایای کودکان کانادا « درخواست 

)Canada Child Benefit(   کمک
 دھند.

 
  ترجمھ 

  درصورت لزوم برایتان مترجم فراھم
 کنند. 

 
  استخدام 

  کنند.یابی متصل شما را بھ خدمات شغل 
 

 منابع و خدمات 
  شما را بھ منابع و خدمات مناسب، از جملھ

برای یافتن مددکار اقامت مرتبط سازند.  
خدمات اقامت در منطقھ خود بھ این 

سایت مراجعھ کنید:  وب 
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.

 

 ھای اقامت شما چیست؟مسئولیت
رود در اسرع وقت برای خودکفا شدن تمام تالش خود را بکار گیرید. از جملھ کھ بھ کانادا وارد شدید، از شما انتظار می زمانی 

ھای انگلیسی و فرانسوی حضور یابید و با آژانس اقامت در تماس باشید تا بھ شما در خو گرفتن بھ زندگی در کانادا  اینکھ، در کالس
کان بتوانید شغلی برای خودتان پیدا کنید. اگرچھ ضرورتی ندارد کھ در سال اول اقامت در کانادا برای کمک کند و در صورت ام 
خواھید شود مشخص کنید کھ پس از پایان مدت حمایت چگونھ می تان کار کنید، با این حال توصیھ می حمایت از خود و خانواده 

 .باشیدتان خانواده  و خود پشتیبان 
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اگر بخواھید بھ شھر دیگری در کانادا نقل مکان 
 شود؟کنید، چھ می

شما بھ عنوان ساکن دائم کانادا، مجاز بھ نقل مکان بھ 
بخواھید بھ  داوطلبانھباشید. ممکن است جای کانادا می ھمھ 

مکان کنید، ولی قبل از این کار  بخش دیگری از کانادا نقل
خود مشورت کنید تا از پیامدھای  حامیانباره با باید دراین 

  . شویداحتمالی این کار مطلع 

بینند می  متعھد بھ حمایت از شما خود را خصوصی حامیان
 حامیانکنید. کھ شما در جامعھ آنھا زندگی می از این منظر 

ھستید ملزم بھ  خصوصی فقط تا زمانی کھ در جامعھ آنھا  
فراھم کردن حمایت مالی و اقامتی برای شما ھستند. اگر  

 حامیشما باید سعی کنند یک گروه  حامیانمکان کنید، نقل
اگر نتوانند این کار را  ،حالپیدا کنند. بااین  تاندر جامعھ جدید

انجام دھند، ممکن است قادر بھ دریافت حمایت مالی یا  
 د نباشید.غیرمالی بیشتر از حامیان خو 

 

 

 ؟باشندنمیکاری مالی مجاز بھ چھ  حامیان
شما برای حمایت از شما حضور دارند. آنھا مجاز بھ   حامیان

 :باشندنمیکارھای زیر 

 بابت  از شما پولی ،قبل از وارد شدن بھ کشور
الزحمھ یا پرداخت  ازجملھ بابت حق حمایت مالی

مخارج زندگی در کانادا مطالبھ کنند (حتی اگر  
 بگویند کھ آن را بھ شما پس خواھند داد). 

 بابت بازپرداخت  پولی از شما  تان،پس از ورود
 مطالبھ کنند. مالی حمایت 

  مبلغ، »کانادا  مزایای کودکان« ھنگام آغاز دریافت 
 را کاھش دھند. پرداختی بھ شما حمایت مالی

  .شما را مجبور بھ کار کردن کنند 
 کار کنید.   رایگان از شما بخواھند برایشان 
  شما را مجبور بھ انجام کاری کنند کھ برای شما

 سخت باشد. 

متعھد بھ کمک بھ شما در سازگار شدن با زندگی در  حامیان
توانند در ازای آن انتظار یا درخواستی از کانادا ھستند و نمی 

شما داشتھ باشند.
 
 

  کنید، خود دریافت ن  حامیاناگر حمایت کافی از 
 ؟چھ کاری باید انجام دھید

 
خود درباره   حامیکنند، اگر برایتان سخت نیست با خصوصی شما حمایت الزم را برایتان فراھم نمی  حامیانکنید اگر فکر می 

مالی   (برای مثال، دارنده توافق حمایت اندواسطۀ یک سازمان فراھم کردهحمایت مالی شما را بھ تان صحبت کنید. اگر ھاینگرانی 
)Sponsorship Agreement Holder( را با این سازمان درمیان بگذارید. اگر ھنوز حمایتی دریافت   ھای خودتان، نگرانی

ھیچ  تماس بگیرید. )IRCCشھروندی کانادا ( و اداره مھاجرت، پناھندگانترسید، باید با می   حامیانیا از روبرو شدن با  ایدنکرده
سعی خواھد کرد  IRCCگرفت.  نخواھدوجود ندارد و وضعیت سکونت دائم شما تحت تأثیر قرار  IRCCتماس با  در پیپیامدی 

 حلی برای این مشکل بیابد تا تضمین شود شما حمایتی کھ الزم دارید را دریافت کنید.راه

 در تماس باشید:   IRCCبا  روبروتوانید از طریق ایمیل می 
IRCC.PSRCaseReview-RevuedecasPSR.IRCC@cic.gc.ca. 

شما تماس بگیرد. آنھا  حامیانپرسد و ھمچنین ممکن است با از شما می اوضاع و شرایط سؤاالتی درباره  IRCCای از نماینده 
کنند شما آوری اطالعات خواھند کرد، ازجملھ اینکھ چقدر حمایت مالی و اقامتی بھ شما داده شده است و آنھا سعی می سعی در جمع 

در آینده حمایت مالی و اقامتی برایتان فراھم خواھد کرد  نسبت بھ تعیین کسی کھھمچنین   IRCCرا بھ حمایت الزم مرتبط سازند. 
تواند حمایت بیشتری از شما  شما نمی  حامیشوید و گروه . اگر نتیجھ بگیرند کھ شما بھ اندازه کافی حمایت نمی کندمی گیری صمیمت

شما دیگر مسئول   حامیتلقی کنند. این یعنی گروه  »نقض حمایت«یا تمایلی بھ این کار ندارد، ممکن است این را  عمل آورد،بھ
 و اقامتی برای مابقی این مدت حمایت شما نیست. در این شرایط: فراھم کردن حمایت مالی

  شود یادیگری برایتان فراھم می  حامیگروه 
  شود یابوجھ دولتی بھ شما داده می 
  توانید برای کمک اجتماعی ایالتی درخواست دھید. شود کھ می بھ شما گفتھ می 
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وجود داشتھ باشد. برای مثال، ممکن است مجبور باشند کھ بودجھ دولت   حامیبستھ بھ شرایط این پرونده، ممکن است پیامدھایی برای گروه  
 IRCCطور موردی توسط یاد داشتھ باشید کھ راھکارھا و پیامدھا بھ پس دھند. الزم است بھ ید کنرا کھ دریافت می  یا کمک اجتماعی ایالتی

گردد. تعیین می 

  برداریاگر با شما بدرفتاری شد، مورد بھره 
، باید  کردندسوء استفاده   از شما یا قرار گرفتید

 کار کنید؟چھ 
کنند یا از با شما بدرفتاری می  حامیانکنید کھ اگر فکر می 

از طریق  IRCCکنند، لطفاً فوراً با برداری می شما بھره
IRCC.PSRCaseReview-

RevuedecasPSR.IRCC@cic.gc.ca  تماس
برداری وجود ھای زیادی از بدرفتاری و بھره بگیرید. نمونھ

 دارد کھ عبارتند از:
 تھدید شدن؛ 
   ؛ امیانبھ حکردن شما بھ دادِن پول مجبور 
  ؛ترک خانھ ۀاجازنداشتِن 
  ؛کار کردن اجباری 
  ؛ تان از شمامدارکگرفتن 
 خواھید. بھ انجام کاری کھ نمی  کردن شما  مجبور 

اضطراری، با پلیس تماس بگیرید.  برای موارد جدی یا
امداد  تماس بگیرید تا 911با  ،مورد اورژانسی است اگر

زیر  ھای نمونھ اورژانسی شامل  موارد. فراھم شودفوری 
 شود): نمی  اینھااست (اما محدود بھ 

  تان خشونت  اگر شخصی نسبت بھ شما یا خانواده
 نشان دھد؛

  ترسید کھ شخصی نسبت بھ شما یا  اگر می
 تان خشونت نشان خواھد داد؛خانواده 

 اعم از سوء استفاده فیزیکی   ،اگر تحت سوء استفاده
 باشید.  ،یا جنسی

گزارش   IRCCھای خود را بھ اگر نگرانی
  افتد؟چھ اتفاقی برای شما می دھید، 

برای  ھیچ پیامدی ،درخواست کمک کنید IRCCاگر از 
شما یا وضعیت سکونت دائم شما در کانادا وجود ندارد. اگر  

کنید خود حمایت مالی یا اقامتی کافی دریافت نمی  حامیاناز 
از جملھ اینکھ تصور  ،حمایت دارید ھایی نسبت بھنگرانی  یا

قرار  برداری شود، مورد بھرهکنید با شما بدرفتاری می می 
سعی   IRCC، کنندمی سوء استفاده شما   از یا گیریدمی 

 روی شما پیدا کند.خواھد کرد تا راھکاری برای مسئلھ پیش

 

 حقوق شما چیست؟
.  بیان کنیدرا   حامیھایتان از گروه نگرانی   دارید شما حق

اطالعات یا   حامیانبرای مثال، اگر نگران ھستید کھ 
جای کنند یا بھتصاویرتان را بدون رضایت شما منتشر می 

کنند، دراین صورت شما حق ابراز  گیری می شما تصمیم 
 خود را دارید. امیاننگرانی از ح

ھمچنین شما حق دریافت حمایت مالی و اقامتی ذکر شده در 
 خصوصی خود دارید.  حامیانباال را از سوی 

و در صورت لزوم تماس با پلیس   IRCCشما حق تماس با 
را برای ابراز نگرانی دارید.

 تماس بگیرید  RSTPبرای کسب اطالعات بیشتر با 
 
 
 

 1700-290-416یا  1701-290-877-1تلفن:  
 info@rstp.caایمیل: 
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