آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧدهی دارای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﯾد؟ در اﯾﻧﺟﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑرﺧﯽ از ﭘرﺳش ھﺎﯾﯽ را ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺑﺎره
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

 (1اﺳﭘﺎﻧﺳر ﻣن درﺧواﺳت ﮐرده ﮐﮫ در ازای اﻗدام ﮐردن ﺑرای درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ام ﺑﮫ او ﭘول
ﺑﭘردازم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘول را ﭘرداﺧت ﮐﻧم؟
ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘوﺷش دادن ھزﯾﻧﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﭘول ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم
اﻗداﻣﺎت درﺧواﺳت ﺗﺎن ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس ﭘوﻟﯽ ﺑﭘردازﯾد.
ﺗذﮐر :ﮐﺑﮏ روال ﮐﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود را ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ دارد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓرق دارد .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ از ﮐﺑﮏ اﺳت و
ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ﺑﺎ  Immigration, Diversité et Inclusionﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ
اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﭘردازد.
 (2ﻣن ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧدهی دارای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗم .اﺳﭘﺎﻧﺳر ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺧﺎرﺟم در
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ او ﭘول ﺑﭘردازم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘول را ﭘرداﺧت ﮐﻧم؟
ﺧﯾر ،ﺷﻣﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﭘوﻟﯽ ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.
ﭘﻧﺎھﻧدهی دارای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮔروھﯽ از ﻣردم در ﮐﺎﻧﺎدا داوطﻠب ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺧو ﺑﮕﯾرﯾد .ﮔروه اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوراک و ﭘوﺷﺎک و ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻌﮭد ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ورودﺗﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد از ﻋﮭده ﻣﺧﺎرج ﺧود ﺑرآﯾﯾد  -ھرﮐدام ﮐﮫ زودﺗر ﺑود  -از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ آﯾﻧد .اﮔر اﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺎﻟﯽ دارﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،اﺳﭘﺎﻧﺳرﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺧﺎرج اﺳﺗﻘرار ﺧود را
ﺑﭘردازﯾد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺣل ﭘول ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا آورده اﯾد ﯾﺎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ در طول دوره
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد ﺗﺎﻣﯾن ﺷود.
اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎ از ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺑﮏ روال ﮐﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود را ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ دارد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓرق دارد .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ از ﮐﺑﮏ اﺳت و ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد
ﺑﺎ  Immigration, Diversité et Inclusionﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﭘردازد.

 (3ﻣن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧدهی دارای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ آﯾم و ﻣﻘداری از ﭘول ﺧود را ﻣﯽ آورم .آﯾﺎ ھﯾﭻ
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﭘول ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
ﺧﯾر ،ﺑرای درﺧواﺳت اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾﭘﯽ ﺧود ﻻزم ﻧﯾﺳت ھﯾﭻ ﭘوﻟﯽ ﺑﭘردازﯾد .اﻣﺎ ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﺎﯾد اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎ از ﺷﻣﺎ
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺧﺎرج اﺳﺗﻘرارﺗﺎن را از ﭘول ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود آورده اﯾد ﺑﭘردازﯾد.
ﮐﺑﮏ روال ﮐﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود را ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ دارد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓرق دارد .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ از ﮐﺑﮏ اﺳت و ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ﺑﺎ = -ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﭘردازد.
 (4آﯾﺎ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا از اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﻣن ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣن ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾﭘﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻘرارم در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘوﻟﯽ وﺻول ﻧﻣﺎﯾﻧد؟
ﺧﯿﺮ ،دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را وارﯾز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﻌداً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘس داده ﺷود دروغ ھﺳﺗﻧد .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﻧدارﻧد.
 (5اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑرای ﭘوﺷش دادن ﻣﺧﺎرج درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ام ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘوﻟﯽ داده ﺑﺎﺷم ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﭘول داده اﯾد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻓوراً ﭘول ﺷﻣﺎ را ﭘس ﺑدھد.
ﮐﺑﮏ روال ﮐﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود را ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ دارد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓرق دارد .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ از ﮐﺑﮏ اﺳت و ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ﺑﺎ Immigration,
 Diversité et Inclusionﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﭘردازد.
 (6ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣدم ،ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧم از اﺳﭘﺎﻧﺳرم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
وﻗﺗﯽ وارد ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺷوﯾد ،اﺳﭘﺎﻧﺳر در ﻓرودﮔﺎه ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻣﺎ آﻣده و ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻣﺎﻧﻧد آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھﺗل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺗوﺳط اﺳﭘﺎﻧﺳر ،اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣوﻗت ﺑرای اﻗﺎﻣت ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ اول ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺳﮑوﻧت طوﻻﻧﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺧوراک و ﭘوﺷﺎک ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد داد.
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا دارﯾد ﭘﺎﺳﺦ داده و در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﺧواھد ﮐرد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺧﺎرج ﻏذا ،ﮐراﯾﮫ و آب و ﺑرق و ﮔﺎز ﻣﻧزل و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر ﻣﺧﺎرج روزﻣره
اراﺋﮫ ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ )ﺑرﺧﯽ ﻧو و ﺑرﺧﯽ ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط اﻓراد ﮔروه اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾﭘﯽ ﺷﻣﺎ ھدﯾﮫ داده
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد(
ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ و دﻧداﻧﭘزﺷﮏ
اﻗدام ﺑرای ﭘوﺷش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮔرﻓﺗن ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺳوﺷﺎل اﻧﺷورﻧس ﻧﺎﻣﺑر(
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن در ﻣدرﺳﮫ و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن در ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺷﺗرک دارﯾد
ﺗوﺿﯾﺢ دادن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻏﯾره ،و
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر.
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ﮐﺑﮏ روال ﮐﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود را ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ دارد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓرق دارد .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ از ﮐﺑﮏ اﺳت و ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ﺑﺎ Immigration,
 Diversité et Inclusionﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﭘردازد.
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