
ی دارای اسپانسر خصوصی ھستید؟ در اینجا آیا شما یک پناھنده
پاسخ برخی از پرسش ھایی را خواھید یافت کھ ممکن است درباره 

 . اسپانسرشیپ و ھزینھ ھا داشتھ باشید

اسپانسر من درخواست کرده کھ در ازای اقدام کردن برای درخواست پناھندگی ام بھ او پول  )1
 پول را پرداخت کنم؟ آیا باید این. بپردازم

شما نباید برای انجام . ھیچکس نباید برای پوشش دادن ھزینھ اسپانسرشیپ از شما درخواست پول کند
 .اقدامات درخواست تان بھ ھیچکس پولی بپردازید

این یعنی کھ قوانین . کبک روال کار مخصوص بھ خود را برای اسپانسر کردن پناھنده ھا دارد :تذکر
اگر اسپانسر شما از کبک است و . انسرھای خصوصی در کبک با بقیھ کانادا فرق داردمربوط بھ اسپ

این یک سازمان دولتی . تماس بگیرید Immigration, Diversité et Inclusionپرسشی دارید با 
 .ھاجرت می پردازداستان کبک است کھ بھ مسائل م

اسپانسر من خواستھ است کھ برای مخارجم در . ی دارای اسپانسر خصوصی ھستممن یک پناھنده )2
 آیا باید این پول را پرداخت کنم؟. کانادا بھ او پول بپردازم

. خیر، شما الزم نیست پولی پرداخت کنید

داوطلب شده اند بھ شما کمک کنند تا  ی دارای اسپانسر خصوصی یعنی گروھی از مردم در کاناداپناھنده
گروه اسپانسرشیپ شما در زمینھ یافتن محلی برای زندگی بھ شما کمک . با زندگی در اینجا خو بگیرید

آنھا تعھد کرده اند تا یک سال بعد از ورودتان . می کنند، بھ شما خوراک و پوشاک و کمک مالی می دھند
 .از شما حمایت کنند -ھرکدام کھ زودتر بود  -عھده مخارج خود برآیید بھ کانادا یا تا موقعی کھ بتوانید از 

دارید و می توانید از  استطاعت مالیاگر . خود بھ کانادا می آیند ھزینھ ھا با اما در برخی موارد پناھنده 
 خود حمایت کنید، اسپانسرتان ممکن است از شما انتظار داشتھ باشد بخشی از مخارج استقرار خود را

این می تواند از محل پول ھایی کھ با خود بھ کانادا آورده اید یا پولی کھ در طول دوره . بپردازید
 . اسپانسرشیپ بدست می آورید تامین شود

 .اسپانسرھا از پناھنده ھایی کھ نیاز بھ کمک مالی دارند حمایت می کنند

این یعنی کھ قوانین مربوط بھ . دارد کبک روال کار مخصوص بھ خود را برای اسپانسر کردن پناھنده ھا
اگر اسپانسر شما از کبک است و پرسشی دارید . اسپانسرھای خصوصی در کبک با بقیھ کانادا فرق دارد

زمان دولتی استان کبک است این یک سا. تماس بگیرید Immigration, Diversité et Inclusionبا 
 .کھ بھ مسائل مھاجرت می پردازد
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آیا ھیچ . اسپانسر خصوصی بھ کانادا می آیم و مقداری از پول خود را می آورم یی داراپناھندهمن بعنوان یک  )3
 بخشی از این پول بھ اسپانسر تعلق می گیرد؟

 
اما بعد از ورود بھ کانادا، شاید اسپانسرھا از شما . پردازیدخیر، برای درخواست اسپانسرشیپی خود الزم نیست ھیچ پولی ب

 .انتظار داشتھ باشند کھ بخشی از مخارج استقرارتان را از پول ھایی کھ با خود آورده اید بپردازید
 

این یعنی کھ قوانین مربوط بھ اسپانسرھای . کبک روال کار مخصوص بھ خود را برای اسپانسر کردن پناھنده ھا دارد
این یک . تماس بگیرید -=اگر اسپانسر شما از کبک است و پرسشی دارید با . وصی در کبک با بقیھ کانادا فرق داردخص

 .سازمان دولتی استان کبک است کھ بھ مسائل مھاجرت می پردازد
 
آیا دولت کانادا از اسپانسرھای خصوصی درخواست می کند تا از من یا بستگان من برای تامین ھزینھ ھای  )4

 اسپانسرشیپی یا استقرارم در کانادا پولی وصول نمایند؟
 

 .نمی گیردپناھندگی  درخواست یا ھیچ ھزینھ ای برای استقرار مجدد از پناھندگان خیر، دولت کانادا 
 

این اعالمیھ ھا . ھستند دروغاز شما می خواھند مبالغی را واریز کنید تا بعداً بھ شما پس داده شود اعالمیھ ھایی کھ 
 .ارتباطی بھ دولت کانادا ندارند

 
 اگر قبالً برای پوشش دادن مخارج درخواست پناھندگی ام بھ کسی پولی داده باشم چھ خواھد شد؟ )5

 
 . ھ و بخواھید کھ فوراً پول شما را پس بدھدباید با شخصی کھ بھ او پول داده اید تماس گرفت

 
این یعنی کھ قوانین مربوط بھ اسپانسرھای . کبک روال کار مخصوص بھ خود را برای اسپانسر کردن پناھنده ھا دارد

 ,Immigrationاگر اسپانسر شما از کبک است و پرسشی دارید با . خصوصی در کبک با بقیھ کانادا فرق دارد
Diversité et Inclusion این یک سازمان دولتی استان کبک است کھ بھ مسائل مھاجرت می پردازد. تماس بگیرید. 

 
 بعد از اینکھ بعنوان یک پناھنده بھ کانادا آمدم، چھ انتظاری می توانم از اسپانسرم داشتھ باشم؟ )6
 

 .شما کمک می کند مستقر شدنو بھ  آمدهشما بھ استقبال  د کانادا می شوید، اسپانسر در فرودگاهوقتی وار
 

بستھ بھ ھماھنگی ھای انجام شده . اسپانسر شما یک محل سکونت مانند آپارتمان، خانھ یا ھتل برای شما پیدا خواھد کرد
طوالنی  محلی برای سکونت یا  واول شما در کانادا  توسط اسپانسر، این می تواند یک مکان موقت برای اقامت چند ھفتھ

 .آنھا خوراک و پوشاک نیز بھ شما خواھند داد. شما باشد
 

اینھا بھ شما کمک  اسپانسر شما بھ پرسش ھایی کھ درباره زندگی در کانادا دارید پاسخ داده و در خصوص مسائلی مانند
 :خواھد کرد

 
 گاز منزل و نیز سایر مخارج روزمرهتامین مخارج غذا، کرایھ و آب و برق و  •
برخی نو و برخی ھم ممکن است توسط افراد گروه اسپانسرشیپی شما ھدیھ داده (ارائھ پوشاک، مبلمان و سایر وسایل خانھ  •

 )شده باشند
 اشیدشفاھی در صورتی کھ نیاز داشتھ بیافتن مترجم  •
 انتخاب یک پزشک عمومی و دندانپزشک •
 )سوشال انشورنس نامبر(ای بھداشتی و درمانی استانی و گرفتن شماره بیمھ اجتماعی اقدام برای پوشش مراقبت ھ •
 ثبت نام کودکان در مدرسھ و بزرگساالن در کالس ھای آموزش زبان •
 معرفی کردن شما بھ افرادی کھ زمینھ ھای مورد عالقھ مشترک دارید •
 غیره، و توضیح دادن بھ شما درباره خدمات بانکی، سیستم حمل و نقل عمومی، •
 .کمک بھ شما برای پیدا کردن کار •
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این یعنی کھ قوانین مربوط بھ اسپانسرھای . کبک روال کار مخصوص بھ خود را برای اسپانسر کردن پناھنده ھا دارد

 ,Immigrationاگر اسپانسر شما از کبک است و پرسشی دارید با . خصوصی در کبک با بقیھ کانادا فرق دارد
Diversité et Inclusion این یک سازمان دولتی استان کبک است کھ بھ مسائل مھاجرت می پردازد. تماس بگیرید. 
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