
؟  إلیك اإلجابات أفرادبواسطة تمت كفالتك ھل أنت الجئ 
الكفالة نظام عن تكون لدیك التي قد سئلة بعض االعلى 

 والتكالیف؟

ھل ینبغي أن الخاص بي. طلب اللجوء فحص أن أدفع ماًال لتغطیة تكالیف  كفیليطلب مني لقد  )1
 أدفع؟

علیك أن تدفع ألي أحد مقابل ال ینبغي .  كفالتكطلب أي مال لتغطیة تكالیف أحد ال ینبغي أن یطلب منك 
 طلبك. فحص

الالجئین.  وھذا یعني أن القواعد التي یتوجب  لكفالةلدیھا البرنامج الخاص بھا كیبیك  مقاطعةملحوظة: 
وكانت كیبیك  مقاطعة منكفیلك عن بقیة كندا.  إذا كان  مختلفةكیبیك  مقاطعة في إتباعھا على الكافلین 

).  Immigration, Diversité et Inclusion( الھجرة والتنوع واإلدماجلدیك أیة أسئلة، اتصل بإدارة 
 من حكومة مقاطعة كیبیك الذي یتعامل مع الھجرة.الخاص فھذا ھو القسم 

أن أدفع ماًال إلعالة نفسي في كندا.  ھل  كفیلي.  لقد طلب مني تمت كفالتي من قبل أفرادأنا الجئ  )2
 ینبغي أن أدفع؟

 ال، لیس لزاًما علیك أن تدفع.

 واأن مجموعة من األشخاص في كندا قد تطوعفھذا یعني  كفالة أفرادالجًئا حاصًال على أن تكون 
في إیجاد مكان تعیش  بمساعدتك الكفالءمجموعة سوف تقوم .  ھناكلمساعدتك على ترتیب أمور حیاتك 

ھوالء االشخاص بقطع التزام علي انفسھم قاموا .  لقد الدعم الماليمالبس وإمدادك بالطعام والوفیھ 
 دعمك لمدة سنة بعد وصولك إلى كندا أو إلى أن تستطیع أن تعول نفسك، أیھما یأتي أوًال.ب

مالھم الخاص.  إذا كان لدیك المال، وتستطیع أن تعول ومعھم جئون إلى كندا اللیأتي بعض الكن أحیاًنا 
من األموال التي یمكن أن یكون ذلك یتوقع منك أن تساھم في تكالیف توطینك.  و فأن كفیلك ربما نفسك، 

 كفالتك.جلبتھا إلى كندا أو المال الذي تكسبھ أثناء فترة 

 لي.الدعم الماإلي الالجئین الذین یحتاجون بدعم الكفالء سیقوم 

لكفالة الالجئین.  وھذا یعني أن القواعد التي یتوجب على لدیھا االجراءات الخاصة بھا كیبیك  مقاطعة
كیبیك وكانت لدیك  مقاطعة عن بقیة كندا.  إذا كان كفیلك من مختلفة كیبیكمقاطعة  إتباعھا فيالكافلین 

).  Immigration, Diversité et Inclusion( الھجرة والتنوع واإلدماجأیة أسئلة، اتصل بإدارة 
 ل مع الھجرة.من حكومة مقاطعة كیبیك الذي یتعام الخاص فھذا ھو القسم
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 كفیلي.  فھل یحصل الخاصبعًضا من مالي معي ، وأنا أحضر تمت كفالتي من قبل أفرادإلى كندا كالجئ  قادمأنا  )3

 على أي من ھذا المال؟
 

ك منیتوقع قد بعد أن تصل إلى كندا، ربما ن .  لكالخاص بك الكفالةطلب  مقابلتدفع أي مال أن ینبغي علیك ال، ال 
 .من األموال التي تجلبھا معك تساھم في تكالیف توطینكأن لك یكف
 

إتباعھا في لكفالة الالجئین.  وھذا یعني أن القواعد التي یتوجب على الكافلین لدیھا االجراءات الخاصة بھا كیبیك مقاطعة 
الھجرة ل بإدارة كیبیك وكانت لدیك أیة أسئلة، اتصمقاطعة عن بقیة كندا.  إذا كان كفیلك من مختلفة كیبیك  مقاطعة

من حكومة مقاطعة كیبیك  الخاص ).  فھذا ھو القسمImmigration, Diversité et Inclusion( والتنوع واإلدماج
 الذي یتعامل مع الھجرة.

 
أو توطیني في  كفالتيأقاربي لتمویل من مني أو أموال جمع بالخاصین فلین االكھل تطلب الحكومة الكندیة من  )4

 كندا؟
 

 توطین الالجئین.تتعلق بإعادة التي طلبات للأو تجمع أیة رسوم ال تتقاضي ال، الحكومة الكندیة 
 

 .  وھي ال تأتي من الحكومة الكندیة. زائفةرد إلیك الحًقا ھي إشعارات یُ ثم التي تطلب منك إیداع المال اإلشعارات إن 
 
 
 كالجئ؟ كفالتيماذا ینبغي أن أفعل إذا كنت قد دفعت ماًال لشخص ما لتغطیة تكالیف  )5

 
 أن تتصل بالشخص الذي أعطیتھ المال وتطلب منھ أن یرده لك على الفور. علیك ینبغي

 
إتباعھا في لكفالة الالجئین.  وھذا یعني أن القواعد التي یتوجب على الكافلین لدیھا االجراءات الخاصة بھا كیبیك مقاطعة 
الھجرة كیبیك وكانت لدیك أیة أسئلة، اتصل بإدارة مقاطعة عن بقیة كندا.  إذا كان كفیلك من مختلفة كیبیك  مقاطعة

من حكومة مقاطعة كیبیك  الخاص ).  فھذا ھو القسمImmigration, Diversité et Inclusion( والتنوع واإلدماج
 ل مع الھجرة.الذي یتعام

 
 
 كندا كالجئ؟ وصولي إلىبعد  كفیليماذا یمكن أن أتوقع من  )6
 

 االستقرار. علي بالترحیب بك في المطار ومساعدتك كفیلكحین تصل إلى كندا، سیقوم 
 

، ربما كفیلكالترتیبات التي أجراھا تقیم فیھ، مثل شقة أو منزل أو فندق.  وبناء على لك مكاًنا بإیجاد  كفیلكسوف یقوم 
سیقوم ایضا كندا أو مكاًنا ربما تقیم فیھ لمدة أطول بكثیر.  كما أنھ في یكون ھذا مكاًنا مؤقًتا لتقیم فیھ في األسابیع األولى 

 .لك ر  الطعام والمالبسبتوفی
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 بعض األمور مثل:یساعدك في سوف الحیاة في كندا والخاصة بعلى أسئلتك كفیلك یجیب سوف 
 

 تكلفة الطعام واإلیجار والمرافق المنزلیة وأیًضا مصروفات المعیشة الیومیةتغطیة  •
توفیر المالبس واألثاث وغیرھا من اللوازم المنزلیة (ربما تكون بعض ھذه األغراض جدیدة والبعض اآلخر  •

 )الخاصة بك الكفالءمجموعة من  قد یتبرع بھ أشخاص
 إیجاد مترجم لك إذا كنت بحاجة لمترجم •
 طبیب أسرة وطبیب أسناناختیار  •
 تقدیم طلبات للحصول على تغطیة رعایة صحیة بالمقاطعة ورقم ضمان اجتماعي •
 مراكز التدریب اللغویةبرس والبالغین االمدبتسجیل األطفال  •
 تعریفك بأشخاص لدیھم اھتمامات شخصیة مثلك  •
 خدمات المصرفیة والمواصالت إلخ، شرح ال •
 مساعدتك في البحث عن وظیفةو •

 
إتباعھا في لكفالة الالجئین.  وھذا یعني أن القواعد التي یتوجب على الكافلین لدیھا االجراءات الخاصة بھا كیبیك مقاطعة 
الھجرة كیبیك وكانت لدیك أیة أسئلة، اتصل بإدارة مقاطعة عن بقیة كندا.  إذا كان كفیلك من مختلفة كیبیك  مقاطعة

من حكومة مقاطعة كیبیك  الخاص ).  فھذا ھو القسمImmigration, Diversité et Inclusion( والتنوع واإلدماج
 الذي یتعامل مع الھجرة.
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