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کنند. برای دسترسی به اين خدمات اغلب به  ارائه می های فدرال و استانی خدمات گوناگونی در کانادا، دولت

شرايط شهروندی و اقامتی خاصی نياز است و، در برخی موارد، استفاده از خدمات دولتی ممکن است بر 

ی خدمات مهم دولتی و  ی راهنما اطالعاتی اساسی را در باره وضعيت تقاضای مهاجرت تأثير بگذارد. اين کتابچه

  ی کند. اين اطالعات نبايد جايگزينی برای مشاوره اين خدمات بر جريان مهاجرت ارائه مینيز چگونگی تأثير 

 .حقوقی تلقی شوند. اگر به کمک احتياج داريد، لطفاً با يک کارشناس حقوقی واجد شرايط مشورت کنيد

 

 .ايم ما در پايان اين متن چندين مرکز ارجاعی را معرفی کرده

غيير هستند، پس همواره بايد به جديدترين قانونها و سياستگزاريهای وضع شده قانونها هر لحظه در معرض ت

 مراجعه نمود.
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 حمايت مالی

 کمک رفاهی (ولفر)

کمک رفاهی يا ولفر (که گاهی به آن کمک اجتماعی يا کمک 
شود) پول و/ يا مزايای ديگری است که وزارت   درآمد نيز گفته می

» وزارت«توسعه اجتماعی و نوآوری اجتماعی (که به اختصار 
ی  پردازد که از عهده میسی به کسانی  نوشته خواهد شد) در بی

ی زندگی، از قبيل مسکن، غذا و دارو بر  های اوليه ضرورت
شود که  آيند. اين کمک رفاهی اغلب به کسانی داده می نمی
توانند کار کنند يا کار پيدا کنند، يا تنها به صورت پاره وقت  نمی

 .کنند کار می

های  ی متقاضی از مبلغ تعيين شده  کمتر باشد، و دارايی »واحد خانواده«ی  برای داشتن شرايط مزايای ولفر، بايد درآمد ماهانه 
از نظر اين وزارت عبارت است از فرد » واحد خانوادگی«متقاضی (پول و ساير متعلقات) نيز از مبلغ معّينی کمتر باشد. يک 

ی اينکه همسر / همسر عرفی و فرزندان در کنند.  برا ها زندگی می ای که با آن (متقاضی)، همسر / همسر عرفی و فرزندان وابسته
 .باشندسال سن داشته  19واحد خانواده به شمار آورده شوند، آنها بايد با فرد متقاضی زندگی کنند و فرزندان/ وابستگان بايد کمتر از 

 در بی.سی. چهار نوع برنامه ولفر وجود دارد:

 درآمد است.کمک درآمد. برای بيشتر مردم ولفر به معنای دريافت کمک  •
توانند کمک درآمد دريافت کنند اما نيازمند هستند و ساير شرايط را دارا  کمک سختی زندگی. کمک موقت به کسانی که نمی •

 هستند.
افراد دارای مزايای موانع چندگانه مزمن. برای کسانی که دارای وضعيتی پزشکی هستند که کار کردن برايشان مشکل  •

ماه گذشته کمک درآمد و / يا کمک سختی زندگی دريافت  15ماه از  12شما بايد به مدت  است. برای واجد شرايط بودن،
 کرده باشيد.

 هايشان. افراد دريافت کننده مزايای از کار افتادگی. برای افراد دارای از کار افتادگی و خانواده •
 توانند درخواست ولفر کنند اگر: افراد می

 . چند استثنا وجود دارد)؛هستندتر  ساله يا بزرگ 19بزرگسال هستند ( •

 کنند؛ و در بی.سی. زندگی می •

کنند، يکی از اعضای بزرگسال  شان زندگی می دارای شرايط شهروندی هستند، به اين معنی که آنها (يا چنانچه با خانواده •
 کند): خانواده که با آنها زندگی می

o شهروند کانادا هستند؛ 
o  کانادا) هستند؛دارای اقامت دائم (مقيم در خاک 
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o ی کنوانسيون هستند يا بر طبق قانون حفاظت مهاجران و پناهندگان کانادا، فرد تحت حفاظت به شمار  پناهنده
 روند؛ می

o اقامت موقت در کانادا هستند؛ يا ی اجازه یدارا 
o .مشمول حکم انتقال به خارج از کانادا هستند اما اين حکم قابل اجرا نيست 

شده در باال برای دريافت ولفر، يک استثناء وجود دارد.  اگر همسر فرد متقاضی اين شرايط را دارا نباشد، در خصوص شرايط ياد 
تواند ولفر  وزارت به او ولفر پرداخت نخواهد کرد. يک پدر يا مادر مجرد که دارای وضعيت مهاجرتی قانونی در کانادا نباشد، می

 دريافت کند، اگر:

 ها زندگی کند، و شهروند کانادا باشد؛ ساله باشد، با آن 19ان کمتر از دست کم يکی از فرزندان آن •

 پدر يا مادری که متقاضی ولفر است همسر بدرفتار خود را ترک کرده باشد؛ •

 پدر يا مادری که متقاضی ولفر است درخواست ويزای اقامت دائم کانادا را کرده باشد؛ و •

 های زير: سی خارج شود، به يکی از دليل بیتواند با فرزند/ان خود از  پدر يا مادر  نمی •
o سی است دارای حق پرورش فرزندان است (که به آن حق نگهداری و دسترسی نيز گفته  فرد ديگری که مقيم بی

شود) يا بنا به حکم دادگاه يا موافقتنامه يا هر مقررات ديگری، حق تماس (مالقات) با يک يا چند فرزند را  می
سی را ترک کند، شرايط حکم دادگاه، يا توافقنامه يا ساير  ا مادر به همراهی فرزندان بیدارد، و اگر آن پدر ي

 مقررات نقض شود

o است درخواست حق پرورش فرزند يا حق تماس با او را دارد؛ يا فرد ديگری که مقيم بی 

o ی شما يا آن سی سالمت جسم شما يا يکی از فرزندانتان به دليل بيماری تحت درمان هستيد و ترک کردن بی
 فرزند را به خطر بياندازد.

کند شرايط شهروندی الزم را نداشته باشد، وزات مزبور مزايای ولفر را به او نخواهد  اگر همسری که در واحد خانواده زندگی می
 .ولفر نيستند پرداخت. ديدارکنندگان، دانشجويان و کارگرانی که با اجازه کار موقت در بی سی ساکن باشند دارای شرايط دريافت

ی قبلی  سی باشد. اگر کسی بدون اجازه روز متوالی در هر سال خارج از بی 30کند، نبايد بيش از  کسی که کمک درآمد دريافت می
نخواهد توانست که ولفر دريافت کند مگر اينکه طی بررسی مجد شرايط او احراز شود. ممکن است که   اين قانون را نقض کند،

 سی باشد ولفر بپردازد: های زير به کسی که بيش از سی روز متوالی خارج از بی دليلوزارت به يکی از 

 برای مطالعه در يک آموزشگاه به رسميت شناخته شده؛ •

 برای درمان پزشکی به توصيه يک پزشک؛ يا •

 در موارد خاصی که بازداشتن شما از ترک کردن بی.سی. عادالنه نباشد. •

  



 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 4 
[Persian] 

 همسران يا وابستگان تحت تکفل

يا  3ها تعهد سپرده است که برای مدت معّينی ( ) به کانادا آمده باشند، کفيل آنsponsoredاگر فرد يا وابستگان او با حمايت کفيل (
شود. اگر فردی که تحت کفالت است در طول اين  آور حقوقی شمرده می ها حمايت مالی کند. کفالت يک قرارداد الزام سال) از آن 10

تنها موردی خواهد از او حمايت مالی کند.  تواند يا نمی ها نمی نمايد، بايد به وزارت مزبور ثابت کند که کفيل آن مدت درخواست ولفر
  شود. که فرد ملزم به اثبات اين امر نيست هنگامی است که مورد بدرفتاری کفيل واقع می

 

 

 

 

 

 

  کاريابی

ی کاريابی را تکميل کنند. اگر شما يا همسرتان تا  بايست پيش از دريافت مزايای کمک درآمد يک دوره ی متقاضيان می تقريباّ همه
ی کاريابی شما پنج هفته خواهد بود. اگر در گذشته  ايد، مدت دوره سی دريافت نکرده پيش از اين هرگز مزايای کمک درآمد را در بی

ی سختی زندگی را دريافته کرده باشيد نيز مدت کاريابی شما پنج هفته خواهد بود. اگر شما يا همسرتان پيش از اين در تنها مزايا
 .سی کمک درآمد دريافت کرده باشيد، کاريابی شما سه هفته طول خواهد کشيد بی

 فراد عبارتند از:ی کاريابی نيستند. اين ا برخی افراد پيش از دريافت کمک درآمد ملزم به تکميل دوره

 کنند؛ کسانی که همسر بدرفتار يا ساير بستگان بدرفتار خود را ترک می •

 سال دارد؛ 3پدر يا مادر مجردی که دست کم يک فرزند زير  •

 شود؛ ها می اشخاصی که دارای مشکل جسمی يا روانيی هستند که به اعتقاد وزارت ياد شده مانع کاريابی آن •

 تر؛ ساله يا بزرگ 65افراد  •

 واحدهای خانوادگی که دارای دست کم يک فرد از کارافتاده باشند؛ و •

ی کار در  توانند در کانادا کار کنند (از قبيل کسانی که متقاضی پناهندگی هستند و اجازه کسانی که به طور قانونی نمی •
خانه ارائه کنند). اگر کسی به دليل کانادا را ندارند. در اين حالت، بايد اسناد مربوط به تقاضای پناهندگی خود را به  وزارت

تواند به طور قانونی در کانادا کار کند  متقاضی پناهندگی بودن خواهان معافيت از مقررات کاريابی است، اما همسر او می
 ی کاريابی را تکميل کند. (حتا اگر نتواند)، آنگاه همسر او بايد دوره

 ارزيابی نياز مبرم

ی کاريابی مزايای کمک درآمد را دريافت  هفته)، معموالً تا زمان تکميل دوره 5يا  3کسی که بايد کاريابی کند (خواه به مدت 
 .نخواهد کرد

يد. کند، لطفاً بالفاصله درخواست کمک کن اگر کفيلتان با شما بدرفتاری می
برای اطالع از منابع موجود، بخش پايانی اين جزوه را ببينيد يا با خط تلفنی 

تماس  1-800-563-0808به شماره  (VictimLink BC) يدهد بزهپيوند 
تان در خطر  بگيريد. به امنيت خود و کودکانتان اولويت دهيد. اگر امنيت

 .تماس بگيريد 9-1-1است، بی درنگ با شماره 
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 يک استثناء جود دارد: اگر فردی که ملزم به کاريابی است نياز مبرم به غذا، سرپناه يا مراقبت پزشکی داشته باشد، آنگاه:

ی بررسی صالحيت به متقاضی وقت بدهد (تا بررسی کند که آيا آن فرد  ر اضطراری برای مصاحبهوزارت بايد به طو •
 باشد يا خير)؛ واجد شرايط دريافت کمک درآمد می

ی تعيين صالحيت است، وزارت مربوطه بايد برخی کمکها را به او بدهد (برای مثال اگر  در زمانی که فرد منتظر مصاحبه •
 دارد به او بن غذا بدهد، يا اگر نياز مبرم به سرپناه دارد، او را به يک سرپناه ارجاع دهد)؛ و فرد نياز مبرم به غذا

ی کاريابی خود پولی تحت عنوان  ی تعيين صالحيت، ممکن است که فرد متقاضی تا زمان تکميل دوره پس از مصاحبه •
  از وزارت دريافت کند.» کمک سختی زندگی«

 ی استخدام: برنامه

ی استخدامی شرکت کنند که تا زمانی که زير  کنند، بايد در يک برنامه کسانی که کمک درآمد را تقاضا و آن را دريافت میبيشتر 
ها را در امر کاريابی ياری خواهد نمود. اگر ملزم به کاريابی نيستيد (توضيحات باال را ببينيد) نيازی به  پوشش ولفر هستند آن

ی شماست، ممکن است  کنيد و مراقبت از آن فرد بر عهده تان زندگی می با همسر يا فرزند از کارافتاده ی استخدام نداريد. اگر برنامه
  ی استخدام معاف شويد. به همين علت از داشتن برنامه

  انديشيد؟ تان می آيا به کفالت يکی از اعضای خانواده

شان را برای آمدن به کانادا کفالت کنند. افسران  اعضای خانوادهتوانند  تا زمانی که زير پوشش کمک درآمد (ولفر) هستند نمی افراد
 گيرد. درآمد می  توانند درخواست کفالتی را بپذيرند که کفيل احتمالی کمک مهاجرت نمی

به  شان را برای آمدن به کانادا کنند، کفالت عضوی از خانواده توانند در حالی که کمک درآمد دريافت می استثناءها: افراد زير می
 عهده بگيرند:

  کند؛ کسی که مزايای از کارافتادگی دريافت می )1

) در انتظار تکميل protected person) يا فرد تحت حفاظت (convention refugeeی کنوانسيون ( اگر يک پناهنده )2
 فرايند پيوستن به بستگان يا همسرش باشد، چنانچه:

i. ) اداره شهروندی و مهاجرت کاناداCIC ها مطلع باشد؛ و آن) از بستگان  

ii. ی اقامت دائم ذکر کرده باشد. ی کنوانسيون يا فرد تحت حفاظت نام بستگان خود را در تقاضانامه پناهنده 

 ی خارج که در کانادا اسکان مجدد يافته باشد، اگر: پناهنده )3

i. ی ِاسکان مجدد يافته از محل زندگی يکی از بستگان خود مطلع نيست؛ و پناهنده  

ii. ی اداره  ی فرصت يک ساله ِاسکان مجدد يافته در طول اولين سال ورود به کانادا با استفاده از قانون پنجرهی  پناهنده
) درخواست نمايد که همسر يا فرزند(ان) One Year Window of Opportunityشهروندی و مهاجرت (

 .اش نيز به او بپيوندند وابسته

 



 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 6 
[Persian] 

 

 

 

 

 

 

 

  در چه مواردی نبايد درخواست کمک درآمد (ولفر) کرد:

حفاظت، درخواست اقامت دائم در کانادا را دارد، تقاضای ی کنوانسيون يا شخص تحت  ای به جز پناهنده اگر کسی تحت هر برنامه
 کمک درآمد ممکن است بر درخواست مهاجرت او تأثير منفی بگذارد.

کند دارای وضعيت اقامت قانونی در کانادا نباشد يا ويزا يا مجوز اقامت او به پايان رسيده  اگر کسی که درخواست کمک درآمد می
مهاجرتی او را بررسی کند، که ممکن است به صدور حکم اخراج او منجر شود. بهتر است پيش از تواند وضعيت  باشد، وزارت می

 درخواست ولفر با يک کارشناس حقوقی شايسته مشورت شود، به ويژه اگر فرد دارای وضعيت قانونی صحيح در کانادا نيست.

 

 فر شما: حقوق ول«برای اطالعات بيشتر از جزئيات درخواست و دريافت ولفر، بخش 
 را ببينيد:» سی راهنمايی برای استخدام و کمک درآمد در بی

resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Your-Welfare-Rights-eng.pdf 

 وبسايت زير ديدن کنيد:برای اطالعات بيشتر در باره درخواست کمک درآمد از 
 www.eia.gov.bc.ca/bcea.htm 

 

  

کند،  شما صدق میهای باال در مورد  اگر هر يک از موقعيت
لطفاً از فرد واجد شرايط کمک حقوقی بگيريد. با يک وکيل 

های اجتماعی را  مهاجرت مشورت کنيد يا فهرست سازمان
 در پشت جلد ببينيد.

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Your-Welfare-Rights-eng.pdf
http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Your-Welfare-Rights-eng.pdf
http://www.eia.gov.bc.ca/bcea.htm
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  بيمه کار

 مزايای عادی بيمه کار 

ای از سوی  ) برنامهEmployment Insurance: EIبيمه کار (
دولت فدرال است که چنانچه کار خود را از دست بدهيد به شما 

دهد تا بتوانيد در زمانی که در جستجوی کار جديد هستيد  پول می
 زندگی خود را تأمين کنيد. 

 

 ی کار، فرد بايد واجد شرايط زير باشد: برای دريافت مزايای بيمه

 عداد ساعت معّينی کار کرده باشد؛هفته پيش از بيکار شدن، ت 52در مدت  •

 بايد برای کار آماده باشد، بخواهد کار کند و فعاالنه در جستجوی آن باشد؛ •

 کند، بايد در کانادا بماند (چند استثناء وجود دارد). ی کار دريافت می فردی که بيمه •

اما برای واجد شرايط بودن، فرد بايد پيش از برای دريافت بيمه کار هيچ پيش شرط رسمی برای اقامت يا شهروندی وجود ندارد؛ 
 بيکار شدن بر مبنای اجازه کار قانونی معتبر در کانادا کار کرده باشد.

ساعت است (تعداد ساعت از  700اکنون در بی.سی. (به استثنای بخشهايی از شمال بی.سی.)، تعداد ساعت مورد نياز به تقريب 
 Record ofکند). فرد متقاضی بايد با ارائه سابقه استخدام ( زمان فرق میيک منطقه به منطقه ديگر، و با مرور 

Employment هفته پيش از بيکار شدن، تعداد ساعت الزم را کار کرده  52کند که در مدت  ) دريافتی از کارفرما(يان) خود ثابت
 است.

با استفاده از فيش حقوق و دستمزد خود به عنوان  اگر کارفرما از دادن سابقه استخدام به فرد خودداری کند، او همچنان بايست
مدرک درآمد و ميزان ساعات کار بی درنگ درخواست بيمه کار کند. هر کاری که در آن حق بيمه کار از حقوق شما کسر شده 

باشد و نه به عنوان  شود. در برخی موارد، برای مثال اگر فرد به عنوان پيمانکار استخدام شده باشد در محاسبه بيمه کار پذيرفته می
 کارمند، ساعتهايی که او کار کرده است برای دريافت بيمه کار محاسبه نخواهد شد.

تلقی شود، (يعنی اينکه در » تازه وارد به بازار کار«اگر فردی به مدت کمتر از دو سال در کانادا کار کرده باشد، ممکن است که 
 910هفته پيش از بيکاری خود،  52ت کار کرده است). تازه واردها بايد در ساع 490ای، کمتر از  هفته 52سال پيش از دوره 

 ساعت کار کرده باشند تا بتوانند بيمه کار دريافت کنند.

$ در هفته) را به او خواهد 514٪ درآمد پيش از بيکار شدن (حد اکثر 55ی  اگر فرد شرايط الزم را احراز کند، بيمه کار مبلغ پايه
ختها به تعداد چند هفته مشخص، يا تا زمانی که فرد کار جديدی پيدا کند ادامه خواهد يافت. اگر فرد يک يا چند پرداخت. اين پردا

$ در سال باشد، ممکن است به طور خودکار 25,921ساله در منزل داشته باشد، و درآمد خالص خانواده کمتر از  18فرزند زير 
ميزان درآمد خود  ٪80تواند تا  نمايند. با احتساب مزايای مکمل خانوادگی، فرد میی کار را دريافت  مزايای مکمل خانوادگی بيمه

 پيش از بيکار شدن را دريافت نمايد.

هفته پيش از بيکاری کار کرده است باال  52تواند بيمه کار دريافت کند به نسبت تعداد ساعتهايی که در  هايی که فرد می تعداد هفته
 هفته متغير است. 45تا  14های دريافت بيمه کار از  به جز در بخشهايی از شمال بی.سی.)، تعداد هفتهرود. اکنون در بی.سی. ( می
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ی کار پرداخت نخواهد شد. با اين وجود،  ی انتظار وجود دارد که در طول آن مدت مزايای بيمه پس از بيکار شدن، دو هفته دوره
ی کار ممکن  ی کار نمايد.  رسيدگی به درخواست بيمه واست مزايای بيمهفرد بايد به محض از دست دادن کار، در اسرع وقت درخ

ی انتظار باعث مشقت مالی برای برخی افراد شود، ممکن است  است چهار تا شش هفته طول بکشد. چنانچه نداشتن درآمد در دوره
 را ببينيد). 6داشته باشند (صفحه  ) راhardship assistanceشرايط الزم برای دريافت نوعی ولفر به نام کمک سختی زندگی (

 
  توان درخواست نمود، در اين نشانی: ی کار فقط به شکل آنالين می برای بيمه

www.servicecanada.gc.ca 
 .1- 800- 206- 7218برای دريافت اطالعات و کمک تلفنی با اين شماره تماس بگيريد: 

 يافته (منقضی شده)-اجازه کار پايان

اند تا زمانی که در کانادا  ای که اجازه کار موقت از کارفرمای مشخص دارند، يا دارای اجازه کار آزاد هستند، ملزم کارگران بيگانه
ليل پايان يافتن اعتبار اگر فردی به دکنند ماليات بپردازند، و با مشارکت کارفرمايشان بايد حق بيمه کار را نيز بپردازند.  کار می

ی  بتواند مزايای بيمه ممکن استی کار جديد باشد،  و او در جريان درخواست اجازه ی کارش در کانادا بيکار شده باشد، اجازه
 بيکاری را دريافت کند، اگر او:

 برای کار آماده باشد، بخواهد کار کند و فعاالنه در جستجوی کار باشد؛ •

دسترسی به مجوز کار جديد دارد (يعنی بايد برای مجوز درخواست کرده باشد و تنها تأخير اداری بتواند ثابت کند که  •
 خارج از کنترل او مانع از دريافت اجازه کار معتبر شده است).

به احتمال يابند  شود؛ کسانی که خود را در چنين موقعيتی می ی کار رد می اين گونه درخواستها اغلب در ابتدا از سوی کميسيون بيمه
) درخواست Social Security Tribunalبايد درخواست تجديد نظر کنند يا با ارائه مدراک بيشتراز ديوان تأمين اجتماعی (

استيناف نمايند، يا ممکن است که تا زمان درخواست تجديد نظر اجازه کار به دستشان برسد. به کسانی که در چنين موقعيتی قرار 
 ود که کمک حقوقی مناسب را به دست بياورند.ش دارند توصيه اکيد می

 ی بيمه کار ساير مزايای ويژه

ی کار نيز  ی بيمه ی کار باشد، امکان دارد که واجد شرايط مزايای ويژه اگر کسی دارای تعداد ساعت کار کافی برای دريافت بيمه
  باشد. اين مزايای ويژه عبارتند از:

 توانند کار کنند؛ بيماری وخيم يکی از اعضای خانواده نمی مزايای بيماری برای کسانی که به دليل •
ی بيکاری به علت بيماری، متقاضی بايد از يک پزشک گواهی پزشکی داشته باشد مبنی بر اينکه او  برای دريافت بيمه •

 تواند کار کند؛ همچنين ممکن است که آزمايش پزشکی نيز از او گرفته شود. نمی
هفته، و برای  15هفته، برای آبستنی نيز  15تواند به دليل بيماری بيمه کار دريافت کند  ه فرد میهايی ک حد اکثر تعداد هفته •

 هفته است. 35مراقبت از نوزاد (خواه برای مادر يا پدر) 
هفته  26فوت در ظرف » خطر باالی«اگر يکی از اعضای خانواده دارای وضعيت پزشکی حادی باشد و در معرض   •

انند به مدت شش هفته برای مراقبت از او مزايای بيمه کار دريافت نمايند. در برخی موارد، چنانچه فردی تو باشد، افراد می
 برای مراقبت از يکی از بستگان نزديک خود ناچار به ترک کانادا شود نيز ممکن است که بتواند اين مزايا را دريافت کند.

http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/
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بايست شرايط تعداد  لطفاً توجه کنيد: هر کسی که بخواهد به هر يک از دليلهای باال بيمه کار دريافت کند، همچنان می  •
  ساعت کاری الزم را داشته باشد، که با شرايط ساعت کاری بيمه کار معمولی تفاوت دارد.

 

دن ) از وبسايت زير ديEIبرای اطالعات بيشتر در باره درخواست بيمه کار (
www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/publications/process.shtml 

 

  

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/publications/process.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/publications/process.shtml
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  تأمين درآمد سالمندان

کند. سه  کانادا چندين برنامه تضمين درآمد برای سالمندان ارائه می
ی مستمری  بيشتری دارند عبارتند از برنامهبرنامه که مورد استفاده 

) و OAS)، برنامه تأمين سالخوردگی (CPPبازنشستگی کانادا (
 Service). سرويس کانادا (GISمکمل تضمينی درآمد (

Canadaکند. ) هر سه برنامه باال را اداره می 

 

 
 

 زير ديدن کنيد: های تأمين درآمد سالمندان از وبسايت برای اطالعات بيشتر در باره برنامه
www.servicecanada.gc.ca/eng/audiences/seniors/index.shtml 

 اطالعات برای سالمندان در اين وبسايت موجود است:
www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3st@.jsp?geo=1&catid=11&searchallcats=52,53 

 )Canada Pension Planطرح مستمری بازنشستگی کانادا (

ی  کند برنامه در آن استان کار میشود. استان کبک برای کسانی که  طرح مستمری بازنشستگی کانادا در سراسر کانادا اجرا می
باشد. اين دو  می QPP) يا به اختصار Quebec Pension Planکند که نام آن طرح مستمری کبک ( خاص خود را اجرا می

پردازند، صرف نظر از  ی بازنشستگی می ی کسانی که حق بيمه کنند تا اطمينان حاصل شود که همه برنامه با يکديگر همکاری می
 شوند. مند می شان، از مزايای مستمری بازنشستگی بهره یمحل زندگ

ی بازنشستگی را پرداخته باشد.  برای دارا بودن شرايط مزايای مستمری بازنشستگی، فرد بايد در طول مدت اشتغال خود حق بيمه
زد. اگر فرد فوت کند، طرح پردا هنگامی که فرد از کارافتاده يا بازنشسته شود، مستمری بازنشستگی مزايای اساسی را به او می

 مستمری بازنشستگی ممکن است بعضی از مزايا را به بازماندگان او از قبيل همسر/همسرعرفی و فرزندان او بپردازد.

 سه نوع مزيت طرح مستمری بازنشستگی کانادا به قرار زير است:

 مستمری بازنشستگی؛ .1
ی آنها)؛  اند و فرزندان وابسته پرداخته ی بازنشستگی را می بيمهمزايای از کار افتادگی (برای از کار افتادگانی  که حق  .2

 و 
  ی فوت، مستمری بازمانده و مزايای فرزندان). مزايای بازماندگان (شامل مساعده .3

 )Retirement Pensionمستمری بازنشستگی (

پرداخته باشيد، شرايط دريافت مستمری بازنشستگی  CPPی بازنشستگی را به طور معتبر به  اگر کسی دست کم يک بار حق بيمه
سال داشته باشد. فردی  65باشد. برای اينکه فرد بتواند مستمری بازنشستگی را به ميزان کامل دريافت نمايد بايد دست کم  را دارا می

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/audiences/seniors/index.shtml
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3st@.jsp?geo=1&catid=11&searchallcats=52,53
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3st@.jsp?geo=1&catid=11&searchallcats=52,53
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مری بازنشستگی ماهانه بر تواند درصدی از مستمری بازنشستگی را دريافت کند. ميزان مست سال باشد می 64تا  60که سنش بين 
 شود. پرداخته باشد تعيين می CPPی بازنشستگی به  اساس اين که فرد چه مقدار، و به چه مدت حق بيمه

ساله  65مگر اينکه هنگامی که  کنند. درخواستآن را  بايد. اشخاص شود نمیخود به خود شروع  CPPمستمری بازنشستگی 
باشند، که در آن زمان مزايای از کار افتادگی خود به خود تبديل به مزايای  CPPافتادگی  شوند در حال دريافت مزايای از کار می

 شود. بازنشستگی می

 

از وبسايت زير ديدن کنيد:  CPPبرای اطالعات بيشتر در باره مزايای بازنشستگی 
www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/retirement/index.shtml 

 )Disability Benefitsمزايای از کار افتادگی (

را دارا  CPPممکن است شرايط دريافت مزايای ازکار افتادگی  تواند کار کند،  اگر کسی به دليل ازکار افتادگی جسمی يا روانی نمی
باشد. مقدار مزايا بستگی دارد به اينکه فرد در زمان اشتغال چه مقدار اعتبار مستمری اندوخته باشد. اعتبار مستمری بر اساس حق 

گيرد، مزايايی برای فرزندان او نيز  شود. اگر کسی مزايای از کار افتادگی می ی بازنشستگی پرداختی آن فرد محاسبه می بيمه
 موجود است.

 ی دريافت مزايای از کارافتادگی:برا

 سال داشته باشد؛ و 65متقاضی  بايد کمتر از  •

  ی بازنشستگی از کار افتاده شده باشد. فرد بايد در ظرف مدت معّينی پس از آخرين تاريخ پرداخت حق بيمه •

 

  برای اطالعات بيشتر در باره مزايای از کار افتادگی از وبسايت زير ديدن کنيد:
www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/disability/index.shtml 

 د کرده يا بخوانيد:توانيد در نشانی اينترنتی زير دانلو را می CLEOانتشارات » مستمريهای از کار افتادگی«کتابچه 
www.cleo.on.ca/en/publications/cppdisability 

 )Survivor Bebefitsمزايای بازمانده (

کند. چهار نوع مزايای  میپرداخته است فوت  ی بازنشستگی می شود که فردی که حق بيمه مزايای بازمانده هنگامی پرداخت می
  ها مستلزم شرايط متفاوتی است. بازمانده وجود دارد که برخورداری از هر يک از آن

A( ) مقرری بازمانده:(Survivor Allowance 

پرداخته  حق بيمه می CPPشود که در زمان مرگ فردی که به  ای است که به کسی پرداخت می مقرری بازمانده پرداختی ماهانه
، حد اکثر مبلغ مقرری ماهانه برای بازماندگان 2014ساله باشد. در سال  64تا  60است همسر يا همسر عرفی او بوده و بين 

شود بر اساس اين که همسر فوت شده چه مقدار،  ای که به بازمانده پرداخت می باشد.  ميزان واقعی مقرری ماهانه $ می1,172.65
 شود. پرداخته باشد تعيين می CPPی بازنشستگی به  ت حق بيمهو به چه مد

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/retirement/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/retirement/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/disability/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/cpp/disability/index.shtml
http://www.cleo.on.ca/en/publications/cppdisability
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 ساير شرايط الزم برای دريافت مقرری عبارتند از:

 $)؛22,512، درآمد زير 2014کم درآمد محسوب شود (در سال  •

 در کانادا زندگی کند؛ •

 شهروند يا مقيم قانونی کانادا باشد؛ •

 ادا زندگی کرده باشد؛ وسال در کان 10سالگی، دست کم به مدت  18از زمان  •

  مجرد باشد (با کسی ديگر ازدواج مجدد نکرده يا همسر عرفی نشده باشد). •

B( ) مستمری بازمانده:(Survivor's Pension 

پرداخته  حق بيمه می CPPشود که در زمان مرگ فردی که به  ای است که به کسی پرداخت می مستمری بازمانده پرداختی ماهانه
شود و زمان پرداخت آن بر اساس  ای که به بازمانده پرداخت می است همسر يا همسر عرفی او بوده باشد. ميزان مستمری ماهانه

 شود: شرايط زير تعيين می

 پرداخته است؛ ی بازنشستگی می فرد درگذشته چه مقدار و چه مدتی حق بيمه •

 پرداخته، در زمان مرگ او چند ساله است؛ و بيمه بازنشستگی میهمسر يا همسر عرفی فردی که حق  •

 18اينکه آيا همسر يا همسر عرفی بازمانده دارای از کارافتادگی باشد يا فرزندان مشترکی با فرد متوفا داشته که کمتر از  •
  ساله باشند.

تمری بازمانده را دريافت کند، بايد يکی از دو سالگی مس 65برای اينکه همسر يا همسر عرفی بازمانده بتواند قبل از رسيدن به 
 شرط زير را داشته باشد:

 ساله باشد، يا 35دست کم  •

  ساله و از کارافتاده باشد يا پرورش فرزندان زير سن قانونی (وابسته)  را بر عهده داشته باشد. 35کمتر از  •

C( مساعده ) ی فوت:(Death Bebefit 

های کفن و دفن متوفا، در يک نوبت پرداخت  کانادا به منظور کمک به تأمين هزينهی فوت طرح مستمری بازنشستگی  مساعده
شود بر اساس  ای که به بازمانده پرداخت می $ بود.  ميزان واقعی مساعده2,500ی فوت  ، حد اکثر مساعده2014شود. در سال  می

 شود. باشد تعيين می پرداخته CPPی بازنشستگی به  اينکه متوفا چه مقدار، و به چه مدت حق بيمه

سال، و در بيشتر موارد بيش از سه سال،  3ی مرگ باشد، بايد متوفا دست کم به مدت  برای اينکه فرد واجد شرايط دريافت مساعده
ی  شود، يا به فردی که هزينه ی فوت به طور معمول به وارثان متوفا پرداخت می ی بازنشستگی پرداخت کرده باشد. مساعده حق بيمه

  کفن و دفن او را پرداخته است.

D( ) مزايای فرزندانChildren's Benefit:( 

شود که مزايای از  ای که به فرزندان وابسته (صغير) فردی پرداخته می مزايای فرزندان طرح مستمری بازنشستگی مبلغ ماهانه
پرداخت کرده باشد. فرزند در  CPPی بازنشستگی به  کند، يا کسی که پيش از مرگ به مدت کافی حق بيمه کارافتادگی دريافت می

شود، هم کسانی که به فرزندی او پذيرفته شده باشند، و هم کودکی که سرپرستی  کی) را شامل میاينجا هم فرزندان طبيعی (بيولوژي
 ی بزرگسالی بوده باشد که از کارافتاده شده يا درگذشته است. و مراقبتش بر عهده
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ساله باشد به  25و  18سال داشته باشد، يا بين  18برای دارا بودن شرايط الزم دريافت مزايای فرزندان، کودک بايد کمتر از 
 شرطی که به طور تمام وقت در آموزشگاه يا دانشگاه به رسميت شناخته شده مشغول تحصيل باشد.

شود بر  ای که به فرزند پرداخت می باشد.  ميزان واقعی مزايای ماهانه $ می230.72، حداکثر مبلغ مزايای فرزندان 2014در سال 
  شود. پرداخته باشد تعيين می CPPی بازنشستگی به  دار، و به چه مدت حق بيمهچه مق آن شخصاساس اين که پدر يا مادر 

 

 برای اطالعات بيشتر در باره مزايای بازمانده از وبسايت زير ديدن کنيد:
www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/after-death.shtml 

 المللی مزايای بين

هايی دارد. اگر بين کانادا  نامه اند با بسياری از ديگر کشورها موافقت کانادا در مورد کسانی که در خارج از کانادا کار و زندگی کرده
و کشور ديگری که فرد در آن کار کرده است چنين توافقی وجود داشته باشد، چنين فردی ممکن است بتواند مستمری يا مزايا را از 

ی بازنشستگی که در کشور(های) ديگر  تواند حق بيمه ها، فرد می دريافت کند. از طريق اين توافقنامهور(های) ديگر کانادا و/يا کش
پرداخته است را به طرح مستمری بازنشستگی کانادا اضافه نمايد تا شرايط الزم برای دريافت حد اقل مستمری يا مزايا را به دست 

ی کافی کار يا زندگی نکرده باشند که شرايط الزم را به دست بياورند، امکان دارد  به اندازهبياورد. اگر افراد در کشورهای ديگر 
اند را به طرح بازنشستگی کانادا اضافه نمايند تا شرايط اقامتی الزم برای دريافت  که بتوانند مدت زمانی که در کشور ديگر گذرانده

 مزايا را به دست بياورند.

 
 وبسايت زير ديدن کنيد:برای آگاهی بيشتر از 

www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/index.shtml 

   (Old Age Security)برنامه تأمين سالخوردگی

کند. مزايای آن شامل مستمری پايه تأمين  درآمد بازنشستگی بيشتر سالمندان کانادايی را تأمين میبرنامه تأمين سالخوردگی 
 ) است.Allowance) و مقرری (GIS)، مکمل تضمينی درآمد (OASسالخوردگی (

 )Old Age Securityمستمری تأمين سالخوردگی (

ساله يا بزرگتر قرار دارد. برای  65های  بيشتر کانادايی) مبلغی ماهانه است که در دسترس OASمستمری تأمين سالخوردگی (
سال در کانادا زندگی کرده باشد. اگر  40سالگی خود دست کم به مدت  18دريافت مستمری تأمين سالخوردگی، فرد بايد پس از 

افت کنند، به شرطی که پس شخص دارای شرايط الزم برای مبلغ کامل اين مزايا نباشد، امکان دارد که بتوانند بخشی از آن را دري
سال در کانادا زندگی کرده باشد. سابقه کار فرد در واجد شرايط بودن او برای دريافت مستمری  10سالگی دست کم به مدت  18از 

 بايد آن را درخواست نمود. –شود  تأمين سالخوردگی تأثيری ندارد. مستمری تأمين سالخوردگی به طور خودکار شروع نمی

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/after-death.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/after-death.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/index.shtml


 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 14 
[Persian] 

 )Guaranteed Income Supplementی درآمد (مکمل تضمين

، GISکند. برای دارا بودن شرايط   برای همه سالمندان کانادايی فراهم می OAS) پولی اضافه بر مبلغ GISمکمل تضمينی درآمد (
شود ــ فرد بايد برای آن  خود به خود برقرار نمی GISدريافت کنيد و شرايط درآمدی الزم را نيز داشته باشيد.  OASبايد 

 درخواست کند.

شود. از آنجا که  بر مبنای درآمد ساالنه شما يا جمع درآمد شما و همسر/همسر عرفيتان محاسبه می GISمکمل تضمينی درآمد 
درآمد ساالنه ممکن است از يک سال به سال ديگر تغيير کند، شما بايد مکمل تضمينی درآمد خود را هر ساله تجديد کنيد. اگر 

  کنند. دا گزارش کنيد، آنها فرم تقاضای تجديد را برای شما پست میآپريل به اداره ماليات کانا 30ماليات خود را تا قبل از 

 مقرری و مقرری برای همسر بازمانده

شود. مقرری به همسر يا  ساله پرداخت می 64تا  60مقرری و مقرری همسر بازمانده نوعی پرداختی ماهانه است که به افراد بين  
سال يا بيشتر سن دارد) و  ۶۵کند (يعنی  ) دريافت میOASسالخوردگی (شود که مستمری تأمين  همسر عرفی شخصی پرداخت می

) را نيز دارد. برای اينکه همسر يا همسر عرفی چنان فردی واجد شرايط الزم باشد، او بايد GISشرايط مکمل تضمينی درآمد (
ا زندگی کرده باشد. افزون بر اين، درآمد سال در کاناد 10سالگی دست کم به مدت  18شهروند يا مقيم قانونی کانادا باشد، و پس از 

، اين مبلغ 2014ی زوج (بدون احتساب مستمری تأمين سالخوردگی) بايد کمتر از مبلغ معّينی باشد (برای مثال در ژانويه  کل ساالنه
ر خود به خود باشد. مقرری به طو $ در ماه می1,047.43، حد اکثر مبلغ مقرری 2014$ در سال بود). از آغاز ژانويه 30,912

 شود ــ فرد بايد آن را درخواست کند. برقرار نمی

شود که همسر يا همسر عرفی او درگذشته باشد. برای اينکه فرد  ای پرداخت می ساله 64تا  60مقرری همسر بازمانده به فرد بين 
جديدی اختيار نکرده باشد)، و بايد واجد شرايط باشد، بايد مجرد باشد (پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج نکرده يا همسر عرفی 

سال در کانادا زندگی کرده باشد و درآمد  10سالگی دست کم به مدت  18مقيم قانونی يا شهروند کانادا باشد. افزون بر اين، پس از 
آغاز ژانويه $ در سال بود). از 22,512، اين مبلغ 2014ی  ی او بايد کمتر از مبلغ معّينی باشد (برای مثال در ژانويه ساالنه

 باشد. $ در ماه می1,172.65، حد اکثر مبلغ مقرری برای همسر بازمانده 2014

رسد و دارای شرايط  سالگی می 65هر دو مقرری (مقرری همسر و مقرری همسر بازمانده) هنگامی که دريافت کننده به سن 
شوند. دريافت کنندگان بايد هر سال دوباره تقاضا کنند. از نظر ماليات بر درآمد، اين مزايا به  شود، متوقف می می OASمستمری 

شود، فارغ از  شوند. مقرری برای مدتی بيش از شش ماه به کسی که خارج از کانادا باشد پرداخت نمی عنوان درآمد محسوب نمی
 باشد. اينکه شخص چه مدت در کانادا زندگی کرده

  ی مستمری تأمين سالخوردگی مهاجران تحت تکفل و برنامه

)، مقرری و مقرری همسر بازمانده را در GIS) واجد شرايط دريافت مکمل تضمينی درآمد (sponsoredمهاجران تحت تکفل (
زندگی کرده باشد. اما اگر  سال يا بيشتر در کانادا 10کفالت ندارند، مگر اينکه آن فرد پس از هيجده سالگی به مدت   مدت دوره

را  دريافت خواهد کرد. افزون بر اين، مهاجر  OASباشد، مزايای  OASی شرايط دريافت مزايای  مهاجر تحت تکفل واجد همه
ی کفالت را  )، مقرری يا مقرری همسر بازمانده در مدت دورهGISتحت تکفل ممکن است واجد شرايط مکمل تضمينی درآمد (

 کفيل او: داشته باشد، اگر

 اعالم ورشکستگی کند؛ •

 بيش از شش ماه زندانی شود؛ •

 محکوم به بدرفتاری با مهاجر تحت تکفل خود شود؛ يا •

 بميرد. •
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 ) از وبسايت زير ديدن کنيد:OASبرای اطالعات بيشتر در باره برنامه مستمری تأمين سالخوردگی (
www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/index.shtml 

 )Senior’s Supplementی تکميلی به سالمندان ( کمک هزينه

ی تکميلی به سالمندان يک پرداخت ماهانه است که در سطح استانی از سوی وزارت توسعه اجتماعی و نوآوری  کمک هزينه
تر از سطح تضمينی  آنها از ناحيه مستمريهای فدرال يا ديگر درآمدهايشان پايين  شود که درآمد کل اجتماعی به سالمندانی پرداخت می

شود (نيازی به درخواست ندارد). اطالعات  پرداخت می GISيا  OASخودکار به دريافت کنندگان  باشد. اين مبلغ به طور استان می
 .www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/seniors_supp.htmبيشتر در اين نشانی موجود است: 

 )Welfare کمک رفاهی (ولفر

چنانچه يک سالمند شرايط دريافت مزايای فدرال را نداشته باشد، ممکن است که برای دريافت کمک رفاهی (ولفر) استانی واجد 
 های زير به دست آورد: توان به شيوه شرايط باشد. اطالعات بيشتر در باره اين مزايا و حقوق را می

که توسط انجمن خدمات  )Your Welfare Rightsهای رفاهی ( حقوق شما برای برخورداری از کمکمطلبی با نام  •
 ؛ وwww.lss.bc.ca/publications/pub.php?pub=167حقوقی منتشر شده است در وبسايت: 

ی حقوق مردم تهيه شده و  ، که توسط مدرسه)When I’m 64: Benefitsساله بشوم: مزايا ( 64وقتی کتابچه راهنمای  •
 www.publiclegaled.bc.caدر نشانی زير موجود است: 

 (SAFER)نشين  امداد سرپناه برای سالخوردگان اجاره

ی مسکن سالمندان دارای  ای استانی است که به کاهش اجاره ) برنامهSAFERنشين ( ی امداد سرپناه برای سالخوردگان اجاره برنامه
 بايد شرايط زير را داشته باشند: SAFERکند.  متقاضيان  سی کمک می درآمد کم يا متوسط در بی

 بزرگتر باشند؛ ياساله  60 •

 ماه در بريتيش کلمبيا زندگی کرده باشند؛ 12به مدت ، SAFERقبل از درخواست  •

کنند، يا کسانی  های مسکونی عمومی برای سالمندان زندگی می ای يا مراقبتگاه نشين باشند. کسانی که در مسکن يارانه اجاره •
 SAFERی  کنند سهم داشته باشند واجد شرايط دريافت کمک اجاره های مسکونی تعاونی که زندگی می که در مجتمع

 نيستند.

کند نيز بايد شرايط مهاجرتی الزم را داشته  ها زندگی می همسر عرفی که با آنشرايط اقامت را دارا باشند. همسر يا   •
 باشند.

ساخته (کانکس  ی پيش ٪ درآمد ناخالص خانوار (پيش از کسر ماليات) صرف اجاره شود. اگر فرد مالک خانه30از  بيش •
 شود. ی ماهانه لحاظ می ارهی زمينی که کانکس در آن قرار دارد در اج ی اجاره سيار) و ساکن آن باشد، هزينه

  ».خدمات پزشکی«هيچ گونه مزايايی از وزارت مربوطه دريافت نکند، به جز  •

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/index.shtml
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/seniors_supp.htm
http://www.lss.bc.ca/publications/pub.php?pub=167
http://www.publiclegaled.bc.ca/
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  شرايط وضعيت مهاجرتی:

ی کفالت او به پايان  سی باشند. کسی که مهاجر تحت تکفل باشد و دوره بايد در زمان درخواست ساکن بی SAFERمتقاضيان 
باشد (مگر اينکه کفالت او بر هم خورده باشد). افزون بر اين، فرد متقاضی و هر کسی که  نمی SAFERنرسيده باشد واجد شرايط 

  کند، بايد: شهروند کانادا باشد؛ با او زندگی می

 شهروند کانادا باشد؛ يا •

 به طور قانونی به عنوان مقيم دائم در کانادا پذيرفته شده باشد؛ •

 متقاضی پناهندگی باشد؛ يا •

 کفالت بوده است، اما کفالت او بر هم خورده است.فردی که تحت  •

 

سی  ی حقوقی و پشتيبانی از سالخوردگان بی ی بزرگساالن سالخورده، لطفاً از مرکز مدافعه هايتان در باره ها و نگرانی برای پرسش
 در اين وبسايت ديدن کنيد:
 www.bcceas.ca 

 برای گزارش بدرفتاری با سالمندان و اطالعات: BCCEASخط تلفن 
 (تلفن رايگان) 1-866-437-1940يا  606-437-1940تلفن: 

 

  

http://www.bcceas.ca/
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  استخدام

  استانداردهای استخدامی

 B.C. Employmentسی ( شعبه استانداردهای استخدامی بی
Standards Branch: ESBهايی است که ايمنی  ) دارای قانون

دريافت همه مزايايی که کارکنان مستحق هستند را محيط کار و 
 BCسی ( کند. قانون استانداردهای استخدامی بی تضمين می

Employment Standards Actکند  ) کارفرمايان را ملزم می
که موارد زير را برای کارکنان تأمين نمايند (لطفاً توجه کنيد: 

ان خانگی بسياری از اين مقررات برای کارگران مزرعه و کارگر
 متفاوت است؛ برای اطالعات تماس ويژه کارگران مزرعه و کارگران خانگی پايين را ببينيد):

 باشد)؛ $ در ساعت می9فروشی  $ در ساعت (حد اقل دستمزد برای خدمتکاران مشروب 10.25حد اقل دستمزد  •

 دو بار پرداخت در ماه؛ •

 ستمزد؛دقيقه وقت غذا بدون د 30ساعت کار متوالی  5برای هر  •

ساعت در روز، عالوه بر دستمزد معمولی نيم ساعت دستمزد اضافی، و برای هر ساعت  8برای هر ساعت کار اضافه بر  •
 ساعت در روز دو برابر دستمزد معمولی؛ 12کار اضافه بر 

 پس از يک سال اشتغال، دو هفته تعطيلی ساالنه با حقوق؛ و •

شود (هنگامی که کارمند مقصر نباشد) پس از سه ماه اشتغال، کارفرما بايد به او اگر بدون دليل به اشتغال فرد خاتمه داده  •
) بپردازد يا به او از پيش اعالن پايان کار بدهد. مبلغ غرامت اخراج يا مدت زمان severance payغرامت اخراج (

 اعالن پايان کار بستگی به طول مدت اشتغال فرد شما دارد.

قوقی هستند که کارگران دارند؛ اين مقررات در معرض تغيير هستند. برای اطالعات بيشتر، از وبسايت اينها تنها چند نمونه از ح
www.labour.gov.bc.ca/esb  ديدن کنيد يا با خط اطالعاتESB  تماس بگيريد. همچنين   1-800-663-3316به شماره

از وبسايت زير ديدن کنيد:  ESBدر محل زندگی خود برويد؛ برای يافتن نشانی مراکز  ESBتوانيد به اداره  می
www.labour.gov.bc.ca/esb/contact/welcome.htm 

 

کار کردن در «) منتشر شده اين است: People’s Law Schoolيک منبع اطالعاتی مفيد که از سوی مدرسه حقوق مردم (
) که Working in BC: Your Legal Rights and Responsibilities» (شما سی: حقوق و مسئوليتهای قانونی بی

 در وبسايت زير موجود است:
www.publiclegaled.bc.ca/working-in-bc/ 

 

توانند گامهايی بردارند تا موضوع را حل نمايند. نخست،  اگر کارفرمايی استانداردهای الزمه را رعايت نکرده باشد، کارکنان می
استفاده کنند که به آنان کمک خواهد کرد که با کارفرمايشان در باره آن  ESBتوانند از بسته خودياری  کارگران و کارمندان می

از مسئوليتهای قانونيش آگاه کنند. اين بسته در نشانی اينترنتی زير قابل دريافت است: مشکل صحبت کنند و او را 
help-www.labour.gov.bc.ca/esb/self 

http://www.publiclegaled.bc.ca/working-in-bc/
http://www.publiclegaled.bc.ca/working-in-bc/
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/self-help
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/self-help
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مطرح کنند. (استفاده از بسته  ESBتوانند شکايت خود را با  توانند مشکل استخدامی خود را برطرف کنند، می کارکنانی که نمی
توانند به فاصله شش ماه از زمانی که آن مسئله  به اين معنی نيست که فرد تشکيل پرونده داده است.) کارکنان می ESBخودياری 

 روی داده يا پس از پايان کارشان برای شکايت خود تشکيل پرونده دهند.

روز پس از پايان دوره شش ماهه، شکايت خود را ابتدا   30کنند بايد ظرف مدت ی کار خود شکايت  خواهند در باره افرادی که می
 کنند، و پس از آن با کمک بسته خودياری سعی در برطرف کردن مشکل نمايند. ESBتسليم 

 افراد ملزم به استفاده از بسته خودياری نيستند، چنانچه:

 ساله باشند؛ 19کمتر از  •

زايمان، مرخصی مربوط به مسئوليت خانوادگی، مرخصی عزاداری يا انجام وظيفه در شکايت آنها مربوط به مرخصی  •
 هيأت منصفه است؛

شرکت يا محل کسب آنها تعطيل شده است و مالک يا امين صلح در را قفل کرده است، يا آن کارگر/کارمند نگران احتمال  •
 خارج کردن اموال از محل کسب است؛

 يا پوشاک، يا پرستار خانگی است؛فرد شاکی کارگر مزرعه، نساجی  •

 دارای ضعف شديد زبانی يا ادارکی است؛ •

ای دارد که به کارفرمايش نوشته است و در آن موضوع اختالف را مطابق قانون مطرح نموده و درخواست برطرف   نامه •
 کردن آن نموده است؛ يا

 تنها مسئله اين است که آخرين چک حقوق خود را دريافت نکرده است. •

 
 مطرح کنيد ESBايت خود را آنالين با شک

www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint.htm 

 ديدن کنيد ESBيا از دفتر محلی 

 
تصميم خواهد گرفت که آيا کارفرما حقوق و مزايای قانونی فرد شاکی را پرداخت کرده است  ESBپس از تشکيل پرونده شکايت، 

ی آن  يا نه. اگر کارفرما الزامهای استاندارد استخدامی را رعايت نکرده باشد، ملزم خواهد شد که غرامت دستمزد از دست رفته
 کارگر/کارمند را بپردازد يا او را دوباره استخدام نمايد.

 ران بيگانهکارگ

ی شاغل در بی.سی. نيز بشود و آنها مستحق دريافت حق اضافه  ممکن است قانون استانداردهای استخدامی شامل کارگران بيگانه
های قانونی و تعطيلی با حقوق، مرخصی ساالنه و مرخصی با حقوق و حد اقل دستمزد هستند. کارفرما حق ندارد که  کار، تعطيلی

 ا کاال و خدمات بدهد.به جای دستمزد به آنه

 ای از کارگران بيگانه گرفته شود. برای پيدا کردن کار يا برای فراهم نمودن اطالعات کار احتمالی نبايد هزينه

 توانند ملزم کنند که: کارگر بيگانه را نمی

 برای کمک به مهاجرت او، تحت عنوان حق پيدا کردن کار پولی بپردازد؛ •

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint.htm
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint.htm
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کاری يا قرارداد استخدامی خود را به پايان برساند، يا برای پرداخت جريمه در صورتی که ی  برای تضمين اينکه دوره •
 ای بپردازد؛ يا نتواند کارش را به پايان برساند، وثيقه يا سپرده

 هايی که کارفرما به بنگاه کاريابی يا هر کس ديگری به منظور استخدام او پرداخته را به کارفرما بازپرداخت کند. هزينه •

تواند مبالغی که قانون تعيين کرده است را از حقوق کارگر خارجی خود کسر کند (برای مثال ماليات بر درآمد، حق  رفرما تنها میا
تواند از او بخواهد که بخشی از هزينه کار را بپردازد، اما اگر  بيمه بازنشستگی، حق بيمه کار، حق عضويت اتحاديه). کارفرما نمی

 پرداخت دستمزد يا اضافه پرداخت را از حقوق او کسر کند. تواند پيش ده باشد میبه او توافق کتبی دا

چنانچه کارفرما يا بنگاه کاريابی قرارداد استخدامی با کارگر خارجی خود را پيش از انقضاء آن فسخ نمايند، يا اگر او نزد کارفرمای 
تواند به طور  ايند که به کشور مبدأ خود برگردد. تنها دولت فدرال میتوانند کارگر بيگانه را موظف نم ديگری کار پيدا کند، آنها نمی

 قانونی شخصی را از کانادا اخراج کند.

ای که دارای مشکل زبانی هستند ملزم نيستند که قبل از طرح شکايت استانداردهای استخدامی از بسته خودياری  کارگران بيگانه
 استفاده کنند.

 

 شود. داردهای استخدامی وجود دارند که در مورد کارگران مزرعه و کارگران خانگی اعمال میقواعد معّينی در باره استان
 برای اطالعات بيشتر از وبسايتهای زير ديدن کنيد:

www.labour.gov.bc.ca/esb/domestics/ 

www.labour.gov.bc.ca/esb/agriculture 

 

 توانند برای کمک حقوقی با سازمانهای زير تماس بگيرند: کارگران کشاورزی و کارگران خانگی می

 انجمن کارگران خانگی وست کاوست
West Coast Domestic  
Workers Association 

302-119 West Pender Street 
Vancouver, B.C. V6B 1S5 

 يگانشماره تلفن را يا 604-669-4482 
1 888 669 4482 
www.wcdwa.ca 

 ی حقوقی از کارگران کشاورزی پيکس ی مدافعه برنامه
PICS Agricultural Workers  
Legal Advocacy Program 
205-12725 80th Avenue 
Surrey, B.C. V3W 3A6 

604-596-7722 
program/-advocacy-http://pics.bc.ca/legal 

 )Legal Work Authorizationاجازه کار قانونی (

که فرد با توسل به استانداردهای استخدامی از کارفرمايش بخواهد که شود  کار کردن بدون داشتن اجازه کار قانونی مانع از اين نمی
 بايست بررسی شود. مزد او را بپردازد؛ اگر چه خطرهايی نيز در رابطه با وضعيت مهاجرتی چنين فردی وجود دارد که می

دهد و از  ض استثمار شدن قرار میکند، خود را در معر سی، کار  چنانچه کسی بدون داشتن اجازه کار در کانادا، و به ويژه در بی
 ماند. پيگيری ديگر مسيرهای مهاجرت که ممکن است برای او موجود باشد باز می

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/domestics/
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/domestics/
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/agriculture
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/agriculture
http://www.wcdwa.ca/
http://www.wcdwa.ca/
http://pics.bc.ca/legal-advocacy-program/
http://pics.bc.ca/legal-advocacy-program/
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کنند، به اين معنی است که بدون  کار سياه) کار می –کسانی که بدون داشتن وضعيت قانونی يا به شکل گزارش نشده (زير ميزی 
د و دارای صالحيت الزم برای دريافت مزايای کارگران قانونی از قبيل غرامت کنن ) کار میSINداشتن شماره بيمه اجتماعی (

کارگری و بيمه کار نيستند. بدون داشتن وضعيت قانونی، امکان دريافت خدمات پزشکی را ندارند و چنانچه نياز به خدمات پزشکی 
ها پيش بيايد و از آنها بخواهند که مدرک شناسايی ارائه ای قانونی برای آن داشته باشند هزينه آن را بايد خود بپردازند. اگر مواجهه

 کنند، در معرض ديد مقامات کانادا قرار خواهند گرفت.

کار کردن بدون هايی پيش روی خود دارند؟  اگر مزد کارگرانی که دارای وضعيت اقامت قانونی نيستند پرداخته نشود، چه گزينه
اش  ) برای دستمزد پرداخت نشدهESBشعبه استانداردهای استخدامی ( ت کردن به داشتن وضعيت قانونی، چنان فردی را از شکاي

ممکن است تنها مجرای قانونی موجود برای جبران اين امر باشد.  ESBدارد (بخش باال را بخوانيد). در حقيقت، استفاده از  باز نمی
شود. به جز طرفهای شکايت، هيچ کس  یشود، به شدت محرمانه و خصوصی محسوب م طرح می ESBهنگامی که شکايتی در 

گيرد و تالش خواهد کرد تا مسئله را از طريق ساز و  همه شکايتها را بسيار جدی می ESBديگری از آن مطلع نخواهد شد. 
 .کارهای شکايتها حل نمايد

  

  برای اطالعات بيشتر از وبسايت زير ديدن کنيد:
www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint_resolution.htm 

 

اگر چه فرايند بررسی شکايت خصوصی و محرمانه است، چنانکه در باال  چه خطرهايی در پی دارد؟ ESBطرح شکايت در نزد 
شد، اگر وضعيت مهاجرت فرد قانونی نباشد ممکن است خطرهايی با آن همراه باشد. بزرگترين خطر از ناحيه کارفرما توضيح داده 

کند به اداره خدمات مرزی  در کانادا زندگی می» غير قانونی«شود؛ احتمال دارد که کارفرما او را به عنوان فردی که  متوجه فرد می
) گزارش دهد و به اين وسيله از پرداخت حقوق معوقه او خودداری کند. در Canadian Border Services Agencyکانادا (

کنيم که ببينيم آيا کارگر قبل از اخراج  ای بوده است که تا لحظه آخر تماشا می موقعيتهای مشابهی که رخ داده است، اين امر مانند مسابقه
شکار، افراد بايد تصميم بگيرند که آيا به نفعشان است که شکايت خود تواند حقوقش را بگيرد يا نه. با وجود اين واقعيت آ از کانادا می

دارد مجبور شوند کانادا را در حالی ترک کنند که هنوز طلب خود را دريافت  احتمالطرح کنند يا نه، با آگاهی از اين که  ESBرا در 
  اند. نکرده

مطلع شود، پيامدهای مهاجرتی که متوجه او به عنوان يک کارگر هنگامی که اداره خدمات مرزی کانادا از اقامت غير قانونی فردی 
 شود به شرح زير است: بدون وضعيت قانونی می

اگر دستور انتقال فرد صادر شده باشد، او ملزم به ترک کانادا خواهد شد. داليل انتقال به او ): Removal Orderدستور انتقال (
ی فرد که وابسته به او هستند (زير سن  ز به او داده خواهد شد. اعضای خانوادهای از دستور ني اطالع داده خواهد شد و نسخه

ساله يا  19قانونی) و مانند او بدون وضعيت قانونی در کانادا هستند (همسر و/يا فرزندان) نيز چنانچه شهروند کانادا يا مقيم دائم 
  و نوع دستور انتقال وجود دارد:بزرگتر نباشند ممکن است مشمول دستور انتقال شوند. در اين مورد د

پس از تاريخ اجرای حکم کانادا را ترک کند و انتقال خود را  روز 30فرد بايد در ظرف ): Departure Orderدستور ترک (
تواند بدون هيچ  ) برساند تا برای او گواهی ترک صادر شود. چنين فردی میCBSAبه اطالع اداره خدمات مرزی کانادا (

اطالع ندهد،  CBSA روزه کانادا را ترک نکند يا ترک کشور را به 30چنانچه کسی در مهلت محدوديتی دوباره به کانادا برگردد. 
 شود. ) میDeportation Orderدستور ترک خود به خود تبديل به دستور اخراج (

تواند سعی کند که برای  فرد به مدت يک سال نخواهد توانست به کانادا برگردد. اما می ): Exclusion Orderدستور استثناء (
 اجازه بگيريد. CICزودتر برگشتن از 

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint_resolution.htm
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/complaint_resolution.htm
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ه راه رود و صرف نظر از اينکه او به دنبال چ هر کدام از دستورهای انتقال يک امتياز منفی در سابقه مهاجرت فرد به شمار می
دارای  CICای باشد، احتمال اينکه در آينده از ورود به کانادا منع شود بسيار باالست، زيرا افسران صادره کننده ويزا در  چاره

توانند در نقطه ورود مرزی مانع ورود چنان فردی  اختيار تمام هستند که از صدور ويزا امتناع نمايند، يا مقامات مرزبانی نيز می
 شوند.

ک بيشتر در باره حقوق خود به عنوان يک کارگر موقت بيگانه يا يک فرد بدون وضعيت مهاجرتی قانونی به نشانی زير برای کم
 مراجعه کنند): ۱۹ی  مراجعه کنيد (کارگران مزرعه و کارگران خانگی به سازمانهای ياد شده در باال در صفحه

 

ی حقوقی موزاييک برنامه مدافعه  
MOSAIC Legal Advocacy Program 

1720  Grant Street, 2nd floor 
Vancouver, B.C. V5L 2Y7 

 604-629-0061؛ فکس:  604-254-9626تلفن: 

www.mosaicbc.com/settlement-services/general-support/legal-advocacy 

 )Workers’ Unionsهای کارگری ( اتحاديه

سازمانی که در  –بسته به حرفه انتخابی و محل کار فرد، ممکن است او ملزم يا مجاز باشد که به يک اتحاديه کارگری بپيوندد 
استانداردهای استخدامی شامل روابط ميان کارکنان و کارفرما نمايندگی کارکنان را بر عهده دارد. اتحاديه در باره اينکه شرايط و 

) گفته collective bargainingزنی گروهی ( کند ــ به اين امر چانه همه کارکنان عضو اتحاديه بشود با کارفرما مذاکره می
شوند مساوی يا بهتر از استانداردهای قانونی  شود و، در همه موارد، شرايط و استانداردهايی که از در اين مذاکرات مطرح می می

زنی گروهی  را  ی کارگری و کارفرمای آنها بنا به قانون ملزم هستند که شرايط تدوين شده در چانه هستند. هر کارگر، اتحاديه
 Labourرعايت کنند؛ اين قانونها را قانون استانداردهای استخدامی وضع نکرده است، بلکه از سوی دستورالعمل روابط کارگری (

Relations Codeند.ا ) تدوين شده 

زنی گروهی تفاوت زيادی با يکديگر دارند، بنا بر اين مهم است که هر کارمند/کارگر و عضو اتحاديه بداند که  های چانه توافقنامه
اند نقض شده است،  حقوق و مسئوليتهای او چيست. اگر کارگری معتقد باشد که حقوقی که بر مبنای توافقنامه معامله گروهی داشته

های  شود مطرح کند. اگر چه شيوه گفته می” grievance“تحاديه خود تماس بگيرد و شکايت خود را که به آن بايد با نماينده ا
ها بنا به قانون ملزم هستند که شکايتها را جدی بگيرند و در مورد آن  تشکيل پرونده و رسيدگی به آن متفاوت است، همه اتحاديه

که کارفرما مفاد توافقنامه معامله گروهی را نقض کرده است، آنها با کارفرما  صادقانه تصميم بگيرند. اگر اتحاديه تشخيص دهد
  تماس خواهند گرفت تا برای حل و فصل موضوع مذاکره نمايند.

شوند با نماينده اتحاديه مشورت  کارگران عضو اتحاديه بايد هنگامی که در رابطه با کارفرما دچار مشکلی می :لطفاً توجه کنيد
 .ESB کنند، نه با

  

http://www.mosaicbc.com/settlement-services/general-support/legal-advocacy
http://www.mosaicbc.com/settlement-services/general-support/legal-advocacy
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 )WorkSafe BCسی ( ايمنی کاری بی

 )Workers’ COmpensationغرامت کارگران (

) مقررات پرداخت غرامت در خصوص جراحت يا Workers’ Compensation Actدر بی.سی.، قانون غرامت کارگران (
) مسئول اجرای اين WorkSafe BC( سی کند. ايمنی کاری بی هايشان را تعيين می بيماريهای ناشی از کار به کارکنان و خانواده

  برنامه در بی.سی. است.

  .www.worksafebc.com/claims برای اطالعات بيشتر در باره اين برنامه و راهنمايی برای ادعای غرامت از وبسايت زير ديدن کنيد:

قرار گيرند بايد در هنگام کار دچار آسيب شده باشند و جراحت آنان بايد ناشی  WorkSafe BCبرای اينکه کارگران زير پوشش 
 از کار  باشد.

کنند ــ خواه تمام وقت يا پاره وقت، قراردادی يا به عنوان کارگر عادی ــ زير پوشش  بيشتر کسانی که در بی.سی. کار می
WorkSafe BC  هستند. به عنوان يک کارگر، حتا اگر کارفرمای شما درWorkSafe BC  نامنويسی نکرده باشد نيز زير

  پوشش هستيد.

 
  سی ايمنی کاری بی

WorkSafeBC 
www.worksafebc.com 

 (برای ناحيه ونکوور بزرگ) 604-231-8888مرکز پاسخگويی تلفنی: 
 سی) (از سراسر بی 1-888 -967-5377تلفن رايگان: 

 

دفترهای محلی در شهرهای کورتنی، نانايمو، ويکتوريا، ابوتسفورد، برنابی، کوکويتالم، نورت ونکوور، سوری، ونکوور، 
نشانی  کملوپس، کلونا، نلسون، فورت سنت جان، پرينس جورج و تراس وجود دارند. اطالعات تماس با دفترهای محلی در اين

 www.worksafebc.com/contact_us/default.aspاينترنتی موجود است: 
 

 به اين منبع مراجعه کنيد: WorkSafe BCی طرح شکايت خود با  ی نحوه برای اطالعات بيشتر در باره

www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/Assets/PDF/CM025.pdf 

 های ايمنی کاری بی سی برای کارگران در نشانی اينترنتی زير موجود است: ساير نشريه
www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/default.asp#workers 

ورد مقررات بهداشت و ايمنی، اطالعات مربوط به محل کار در م Prevention Information)خط اطالعات پيشگيری (
 نمايد. مسئوليتهای کارگر و کارفرما و در باره گزارش دادن حادثه يا اتفاق را ارائه می

 )Prevention Informationشماره تلفنهای اطالعات پيشگيری ايمنی کاری بی سی (
 604-276-3100لوئر مين لند: 

 1-888 -621-7233تلفن رايگان استانی: 
 1- 866-922-4357يا  604-273-7711کار اداری:  بعد از ساعت

www.worksafebc.com/contact_us/prevention_information_line 

http://www.worksafebc.com/claims
http://www.worksafebc.com/
http://www.worksafebc.com/
http://www.worksafebc.com/contact_us/default.asp
http://www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/Assets/PDF/CM025.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/Assets/PDF/CM025.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/default.asp#workers
http://www.worksafebc.com/publications/how_to_work_with_the_wcb/default.asp#workers
http://www.worksafebc.com/contact_us/prevention_information_line
http://www.worksafebc.com/contact_us/prevention_information_line
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 گزارش دادن جراحت ناشی از کار

ديده  اطالع دهد. فرد آسيب WorkSafe BCديدگی خود را بی درنگ به کارفرما و  اگر فردی در هنگام کار آسيب ببيند، بايد آسيب
ديدگی يا بيماريش از کار ناشی شده است. برای کارفرما غيرقانونی  بايد بالفاصله به پزشک مراجعه کند و به او بگويد که آسيب

گزارش نکند يا سعی کند که او را از گزارش دادن به  WorkSafe BCديدگی يا بيماريش را به  آسيباست که به کارگر بگويد که 
WorkSafe BC .منصرف نمايد 

 )Workers’ Advisorsمشاوران کارگران (

کنند. آنها  مشاوران کارگران به کارگرانی که در دسترسی به غرامت کارگران در بی.سی. مشکل دارند کمک می
  کنند رايگان است. نيستند و خدماتی که ارائه می WorkSafe BCکارمند

 

 برای اطالعات بيشتر در باره دفتر مشاوران کارگران از وبسايت زير ديدن کنيد:
www.labour.gov.bc.ca/wab 

  

http://www.labour.gov.bc.ca/wab
http://www.labour.gov.bc.ca/wab
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 بيمه پزشکی همگانی

 (MSP)طرح خدمات پزشکی 

کانادا، بهداشت و خدمات پزشکی از طريق سيستم بيمه بهداشت در 
شود. هر استان جداگانه سيستم خود را اداره  همگانی فراهم می

 کند. می

در بی.سی.، بيمه بهداشت و خدمات پزشکی به وسيله بيمه بهداشت 
آيد. برای  ) فراهم میHealth Insurance BCسی ( بی

ی  منويسی نماييد و هزينهنا MSPدار بودن، بايد در  صالحيت
 تر از حد معّينی باشد، ملزم به پرداخت هزينه ماهانه نخواهيد شد. ماهانه آن را بپردازيد. اگر درآمد سال پيش شما پايين

اند، بايد از بيمه بهداشت بی سی درخواست برخورداری از بيمه بهداشت کنند. کسانی که به  کسانی که به تازگی به بی.سی. آمده
گردند بعد از يک دوره انتظار که به طور معمول شامل باقی مانده ماه ورود  شوند يا دوباره به بی سی برمی ی مقيم بی سی میتازگ

سی در اولين  ی انتظار، مهم است که پس از ورود به بی آيند. به دليل وجود دوره به اضافه دو ماه پس از آن است زير پوشش در می
 فرصت تقاضا کنيد.

  ر پوشش بيمه بهداشت درآمدن، شرايط اقامتی خاصی الزم است:برای زي

باشند، که در اين مورد يعنی شهروند کانادا باشند يا به شکلی قانونی به عنوان مقيم دائم کانادا پذيرفته شده » مقيم«بايد  •
 باشند؛

 ی خود قرار دهند؛ و بی.سی. را خانه •

 باشند.به مدت شش ماه از سال در بی.سی. حضور داشته  •

توانيد به محض اينکه دو  الزم نيست که برای فرستادن درخواست بيمه بهداشت خود شش ماه صبر کنيد. شما می :لطفاً توجه کنيد
ماه ماندن در -ی خود شرط شش شرط ديگر را دارا بوديد درخواست خود را بفرستيد. هنگامی که بيمه شويد، بايد برای حفظ بيمه

  بی سی را رعايت کنيد.

کسانی که شهروند کانادا يا مقيم دائم نيستند ممکن است همچنان بتوانند بيمه بهداشت را دريافت کنند. اگر دو شرط ديگر باال را دارا 
  خواهند شد:» دانسته«باشند و در يکی از موقعيتهای زير باشند، مقيم 

 يا همسر يا فرزند کسی با اين وضعيت هستند؛دارای ويزای معتبر کار يا دانشجويی با اعتبار شش ماه يا بيشتر هستند،  •

اند و درخواست آنها هنوز بررسی  همسر يا فرزند يک شهروند کانادا يا يک مقيم دائم هستند، درخواست اقامت دائم کرده •
 ؛(پرونده درخواست آنان در اداره شهروندی و مهاجرت کانادا بايد باز و در جريان باشد)نشده است 

 فرزندخواندگی يک شهروند کانادا يا مقيم دائم درآمده است؛ ياکودکی که به  •

اند با نام اجازه اقامت  اند و از سوی وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا مجوزی دريافت کرده درخواست اقامت دائم کرده •
حالتی، نه ) که بر اساس ناپذيرفتنی بودن به داليل پزشکی صادر شده است. در چنين Temporary Residentموقت (

آيند. اين مورد چندان شناخته شده نيست. کسانی که در  تنها دارنده مجوز، بلکه همسر يا فرزند او نيز مقيم به شمار می
 چنين موقعيتی هستند ممکن است به کمک يک کارشناس حقوقی شايسته احتياج داشته باشند تا از آنان دفاع کند.

ای  تواند پوشش بيمه ه بهداشت خود شش ماه از سال را در بی.سی. باشد. در چند مورد میدر بيشتر موارد، فرد بايد برای حفظ بيم
خود را حفظ کند در حالی که بيش از شش ماه خارج از بی.سی. اقامت داشته باشد. اگر کسی به طور تمام وقت در يک آموزشگاه 
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افراد بايد پيش از رفتن به آموزشگاه به مدت شش ماه در  ی خود را نگهدارد. تواند بيمه مورد پذيرش دولت مشغول تحصيل باشد می
شان را حفظ کنند. اگر شخصی تا  توانند بيمه بی.سی. بوده باشند. همسر و فرزندان نيز چنانچه در زمان تحصيل همراه او باشند می

اگر کسی برای مدتی  واهد داد.يک ماه پس از اينکه ديگر دانشجوی تمام وقت نيست به بی.سی. برنگردد، بيمه خود را از دست خ
ماه حفظ کند. برای  24ی خود را تا مدت  بيش از شش ماه به منظور کار يا تعطيالت بی.سی. را ترک کند، ممکن است بتواند بيمه

 اين منظور او بايد:

 سی تأييد دولت را کسب کند؛ قبل از ترک بی •

 مقيم يک استان يا کشور ديگر نشود؛ و •

  ماه  قبل از ترک کشور، به مدت شش ماه در کانادا زندگی کرده باشد. 12در  •

هايی است،  دارای محدوديت» شود ی درمانی تلقی می واجد شرايط بيمه«تعداد دفعاتی که در يک دوره زمانی فرد  :لطفاً توجه کنيد
تر  شود. همچنين، اگر کسی برای مدتی طوالنی کنيد به شدت توصيه می بنا بر اين گرفتن موافقت پيشاپيش برای هر بار که سفر می

از آنچه از پيش موافقت گرفته است خارج از کانادا بماند، در زمان بازگشت، ملزم خواهد بود که پيش از برقراری مجدد پوشش 
  ند.تماس بگيريد تا به پرسشهای خاص شما پاسخ ده MSPبيمه، يک دوره انتظار را بگذراند. لطفاً به طور مستقيم با 

 
 اطالعات تماس در نشانی زير موجود است:

www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html 
 

بی.سی. سفر کند، باز هم اگر کسی شغلی دارد که ناگزير است برای مدتی بيش از شش ماه در هر سال به طور مرتب به خارج از 
 تواند بيمه خود را نگه دارد اگر: می

 از پيش موافقت دولت را بگيرد؛ •

 خارج از بی.سی. اقامت برقرار نکند؛ •

 بی.سی. را محل اصلی شغل خود قرار دهد؛ و •

 .يک بار در ماه در بی.سی. باشد، يا به مدتی که برای دولت قانع کننده باشد که او هنوز مقيم بی.سی. است •

 )Premium Assistanceکمک حق بيمه (

ای را فراهم نموده است. برنامه  برای کسانی که توانايی پرداخت هزينه ماهانه بيمه بهداشت (حق بيمه) را ندارند، بی.سی. برنامه
اند و در آن مدت شهروند يا مقيم دائم  ماه پيش در بی.سی. زندگی کرده 12کمک حق بيمه تنها برای کسانی موجود است که در 

ماه اول خود در کانادا يا تا زمانی که به کار  12همچنين، کسانی که دارای پناهندگی يا اقامت دائم هستند نيز در اند.  کانادا بوده
ند. اگر کسی کمک درآمد (بخشهای پيشين را ببينيد) مشغول شوند، هر کدام که زودتر  واقع شود، ملزم به پرداخت حق بيمه نيست

 کند ملزم به پرداخت حق بيمه نيست. دريافت می

های زير از دست  نمايد، آن فرد بيمه خود را به يکی از شيوه اگر دولت متوجه شود که کسی برای هميشه بی.سی. را ترک می
  خواهد داد:

 کند؛ يا که بی.سی. را ترک میرود، در پايان ماهی  اگر به خارج از کانادا می •

 کند. کند، دو ماه پس از ماهی که  بی.سی. را ترک می اگر در درون کاناد نقل مکان می •

http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html
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 سی، از وبسايت زير ديدن کنيد: برای اطالعات بيشتر در باره بيمه بهداشت بی

www.health.gov.bc.ca/msp 

 برای اطالعات بيشتر در باره پوشش بيمه بهداشت در مدتی که خارج از بی.سی. 
 مشغول تحصيل، مسافرت يا کار هستيد، از وبسايت زير ديدن کنيد:

www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/leavingbc.html#absence 

 )Interim Federal Health Programبرنامه موقت بهداشت فدرال (

ی موقت مزايای بهداشتی برای افراد زير است که هنوز واجد شرايط پوشش  ) يک برنامهIFHPبرنامه موقت بهداشت فدرال (
  نيستند: MSPی   بيمه

 افراد تحت حفاظت، از جمله پناهندگان مجدداً ِاسکان يافته؛ •

 متقاضيان پناهندگی؛ و •

 های خاص ديگر. گروه •

ی خصوصی پوشش داده شوند را شامل  توانند از طريق بيمه ) خدمات يا محصوالتی که میIFHPبرنامه موقت بهداشت فدرال (
 شود. نمی

 مزايا

 کند: ) سه نوع پوشش اساسی را ارائه میIFHPبرنامه موقت بهداشت فدرال (

 پوشش مراقبت پزشکی؛ •

 مراقبت پزشکی گسترده؛ وپوشش  •

 پوشش مراقبت پزشکی بهداشت همگانی يا ايمنی همگانی. •

 پوشش مراقبت پزشکی

 شود: اين پوشش افراد زير را شامل می

) کمک Resettlement Assistance Programی امداد ِاسکان مجدد ( افراد تحت حفاظتی که از طريق برنامه •
 اند، از جمله: نشده MSPی  ط بيمهکنند و هنوز واجد شراي درآمد دريافت نمی

o  بيشتر پناهندگانی که دارای کفيل خصوصی (غير دولتیPSRهستند؛ ( 
o ی کنوانسيون ( پناهندگانی که به عنوان پناهندهConvention Refugeeاند؛ و ) شناخته شده 
o گيری در مورد بررسی خطر پيش از انتقال آنها ( بيشتر کسانی که تصميمPre-Removal Risk 

Assessmentمثبت بوده است؛  ( 

  ) نيستند؛ وDesignated Country of Originمتقاضيان پناهندگی که تابع يکی از کشورهای مبدأ معّين ( •

http://www.health.gov.bc.ca/msp
http://www.health.gov.bc.ca/msp
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/leavingbc.html#absence
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/leavingbc.html#absence
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2012/2012-02-16i.asp
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 2012دسامبر  15) که تقاضای پناهندگی خود را پيش از DCOمبدأ معّين ( متقاضيان پناهندگی تابع يکی از کشورهای •
 اند. ارائه کرده

) هستند و نياز به مراقبت پزشکی IFHPکسانی که واجد شرايط پوشش مراقبتهای پزشکی از طريق برنامه موقت بهداشت فدرال (
 های زير را دريافت کنند: تواند مراقبت ديدگی دارند، می های بيماری، ناراحتی يا آسيب برای بيماری، نشانه

 خدمات بيمارستانی؛ •

 خدمات پزشک يا پرستار مجاز (ثبت شده)؛ •

 خدمات آزمايشگاهی، تشخيصی و آمبوالنس؛ و •

اندازد  تنها هنگامی که برای پيشگيری يا درمان بيماريی که بهداشت همگانی را به خطر می دارو و واکسيناسيون، •
 کند. ی پزشکی که برای ايمنی همگانی نگرانی ايجاد می ضروری باشند، يا برای درمان يک عارضه

  خواهد يافت.او خاتمه  IFHاز استانی ديگر را کسب کند، پوشش  MSPی پزشکی  هنگامی که فرد شرايط پوشش بيمه

 پوشش مراقبت پزشکی گسترده

 اين پوشش برای افراد زير است:

) يا معادل اين Resettlement Assistance Programی امداد برای ِاسکان مجدد ( کسانی که از طريق برنامه •
  کنند، از جمله: برنامه در کبک کمک درآمد دريافت کرده يا می

o پناهندگان تحت حمايت دولت، و 
o ی حمايت مشترک برای کفالت پناهندگان مشمول برنامه 

) يا معادل اين برنامه در کبک کمک درآمد دريافت کرده يا RAPی امداد برای ِاسکان مجدد ( کسانی  که از طريق برنامه •
  کنند، از جمله: می

o ) پناهندگان ارجاعی از دفتر صدور ويزاVisa Office-Referred Refugeesستند که ) که جزء کسانی ه
کنندگان خصوصی  ها از سوی دولت و حمايت ی آن اند که بودجه های تأمين مالی مختلطی معرفی شده برای شيوه

 شود. به طور مشترک تأمين می
o ی يک سياستگزاری دولتی يا مالحظات انساندوستانه و مشفقانه توسط وزات شهروندی  افراد خاصی که در نتيجه

  يابند، و  سکان میو مهاجرت دوباره در کانادا اِ 
o دارد. ينههستند که وزارت با آنها قرارداد اشتراک هز يیها که  تحت کفالت سازمان یپناهندگان خاص 

  اند. قانون حفاظت از مهاجر و پناهنده مجوز اقامت موقت دريافت کرده 24)3قربانيان قاچاق انسان که مطابق بخش ( •

) هستند و نياز به مراقبت IFHPگسترده از طريق برنامه موقت بهداشت فدرال ( کسانی که واجد شرايط پوشش مراقبتهای پزشکی
 های زير را دريافت کنند: تواند مراقبت ديدگی دارند، می های بيماری، ناراحتی يا آسيب پزشکی برای بيماری، نشانه

 خدمات بيمارستانی؛ •

 خدمات پزشک يا پرستار مجاز (رسمی)؛ و •

 و آمبوالنس.خدمات آزمايشگاهی، تشخيصی  •

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2012/2012-02-16i.asp
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يا کفالت خصوصی هستند ممکن است شرايط دريافت  RAPی ِاسکان مجدد  افزون بر اين، کسانی که همچنان زير پوشش برنامه
 خدمات زير را نيز داشته باشند:

 داروهای تجويز شده توسط پزشک و ساير اقالم دارويی؛ •

 پزشکی محدود؛ مراقبت دندانپزشی و چشم •

 های کمکی برای حرکت؛ دستگاهاعضای مصنوعی بدن و  •

 مراقبت خانگی و مراقبت بلند مدت؛ •

 ی روانشناختی توسط روانشناس بالينی رسمی؛ و مشاوره •

 معاينات پزشکی پس از ورود. •

 پوشش مراقبت پزشکی بهداشت همگانی يا ايمنی همگانی

 ی آن دسته از متقاضيان پناهندگی است که تقاضايشان رد شده است و اين پوشش ويژه

تسليم  2012دسامبر  15) که تقاضای پناهندگی خود را پس از DCOمتقاضيان پناهندگی تابع کشورهای مبدأ معّين ( •
 اند. نموده

تشخيص، هستند، چنانچه نياز به  IFHکسانی که واجد شرايط پوشش مراقبت پزشکی بهداشت همگانی يا ايمنی همگانی از طريق 
دهد يا باعث نگرانی در مورد ايمنی  پيشگيری يا درمان بيماريی داشته باشند که بهداشت همگانی را در معرض خطر قرار می

 وانند دريافت کنند:ت تنها خدمات زير را می شود، همگانی می

 خدمات پزشک يا پرستار رسمی؛ •

 خدمات آزمايشگاهی و تشخيصی؛ و •

 دارو و واکسيناسيون. •

 ی پزشکی مهاجرت معاينه 

ی متقاضيان پناهندگی در مدتی که تقاضايشان در دست  را برای همهی پزشکی مهاجرت  معاينهی  همچنين هزينه IFHی  برنامه
 پردازد. بررسی است می

 
 برای شرح اجمالی اين خدمات از وبسايت زير ديدن کنيد

www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp 
  

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2012/2012-02-16i.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
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 وضعيت مهاجرت

 شهروندی کانادا

هايی که در  ها و حفاظت ی حقوق، آزادی شهروندان کانادا از همه
شوند.  آمده است برخوردار می های کانادا منشور حقوق و آزادی

ی کانادايی داشته باشند و صرف نظر  ها حق دارند که گذرنامه آن
اند، حق دارند که دوباره به  از اينکه چه مدت خارج از کشور بوده

توان مجبور به ترک  ها را به هيچ دليلی نمی کانادا برگردند. آن
قامت دائم خود کانادا نمود، مگر اينکه شهروندی کانادا يا ويزای ا

 را با کتمان حقيقت به دست آورده باشند.

  يافت. قانون شهروندیتوان در  مقررات شهروندی را می

 وضعيت اقامت دائم

 مقيم دائم

شود که حق زندگی دائم در کانادا به آنان اعطا شده است. مقيمان  مقيم دائم به مهاجران، پناهندگان و اشخاص تحت حفاظتی گفته می
ها  ت به ديدارکنندگان از کانادا از حقوق بيشتری برخوردارند، اما حقوق آنان با شهروندان کانادا برابر نيست (برای مثال، آندائم نسب

  توانند رأی دهند). نمی

 يافت. قانون حفاظت از مهاجر و پناهندهتوان در  مقررات مربوط به وضعيت اقامت دائم را می

 حقوق دارندگان اقامت دائم

منشور حقوق حقوق تصريح شده در  بيشترها همچنين از  مقيمان دائم حق دارند که وارد کانادا شوند و در اين کشور زندگی کنند. آن
 باشد. ی آزادی مذهب و حقوق قضايی می معروف است). اين حقوق دربرگيرنده منشوربرخوردارند (که به  و آزاديهای کانادا

 حق: حقوق مقيمان دائم عبارت است از

 دريافت بيشتر مزايای اجتماعی، از جمله پوشش مراقبت بهداشتی؛ •

 زندگی، کار و مطالعه در هر نقطه از کانادا؛ •

 تقاضای شهروندی کانادا؛ و •

 قرار گرفتن تحت حفاظت قانون و منشور کانادا. •

 های مقيمان دائم عبارتند از: مسئوليت

 پرداخت ماليات؛ و
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 کانادا.های  ی قانون رعايت کردن همه

 توانند: مقيمان دائم نمی

 های انتخابی شوند؛ رأی دهند يا نامزد پست •

 های معّينی استخدام شوند؛ يا در شغل •

چنانچه غير قابل پذيرش تشخيص داده شوند، دستور ترک کانادا به آنان داده شده باشد و درخواست تجديد نظرشان رد شده  •
 توانند در کانادا بمانند. باشد، نمی

 قامت دائمکارت ا

) را به عنوان Permanent Residentهای اقامت دائم ( ی شهروندی و مهاجرت کانادا صدور کارت ، اداره2002در سال 
ی  شود. اين کارت تقويت کننده ) نيز خوانده میPR» (آر کارت پی«مدرک وضعيت قانونی اقامت دائم آغاز کرد. اين کارت، به نام 

  ) است. اين کارت به مدت پنج سال اعتبار دارد.Record of Landing» (رودگواهی و«مدرکی کاغذی به نام 

ی تجاری (مانند هواپيما، اتوبوس يا قايق) يا از طريق  ی نقليه ، بسياری از مقيمان دائم موظفند که چنانچه با وسيله2007از دسامبر 
نشان دهند. از آنجا که اين کارت تنها در کانادا صادر گردند، کارت اقامت دائم خود را  مرز زمينی  با خودرو به کانادا برمی

توانند به سفارت يا کنسولگری کانادا  شود، مقيمان دائم بايد قبل از ترک کانادا آن را بگيرند. اگر کارت اقامت دائم ندارند، می می
  بروند و مدرک مسافرت موقت برای ورود مجدد به کانادا بگيرند.

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان مقيم دائم به کانادا آمده باشد، کارت اقامت دائم جايگزين مدرک کاغذی گواهی ورود خواهد  2006اگر کسی قبل از ژوئن 
 شد.

 
(فقط از داخل کانادا) زنگ بزنيد يا از  1-800-255-4541ی  ) به شمارهPRی کارت اقامت دائم ( برای اطالعات بيشتر در باره

 اين وبسايت ديدن کنيد:
www.cic.gc.ca/english/information/pr-card 

مدت  انيدائم قبل از پا مانيمهم است که مق اريبس
کنند. در  ديدرخواست تجد ،اعتبار کارت اقامت دائم

نداشتن مدارک  ليصورت ممکن است به دل نيا ريغ
با مشکل  دشانيمعتبر، صدور کارت جد یتيهو

 مواجه شود.

http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card
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 التزام اقامت

ها بايد در مدتی که مقيم  مقيمان دائم موظفند که برای حفط وضعيت قانونی اقامت دائم خود التزام اقامتی معّينی را رعايت کنند. آن
روز) از  730سال را در کانادا اقامت کنند. به اين معنی که فرد بايد دست کم دو سال ( شوند، دو سال از هر پنج دائم محسوب می

 ی پنج ساله را در کانادا زندگی کند. اين افراد مجبور نيستند که اين دو سال را به طور متوالی در کانادا بمانند. هر دوره

 پنج سال آخر درنظر گرفته خواهد شد.اگر افراد به مدت بيش از پنج سال مقيم دائم بوده باشند، تنها 

  کند به جای التزام اقامتی او محسوب خواهد شد: در موارد زير، مدت زمانی که فرد در خارج از کانادا زندگی می

 کند؛ فرد همراه همسر يا همسر عرفی خود که شهروند کانادا است در خارج زندگی می •

 کند؛ والدين کانادايی خود را همراهی میفردی که مقيم دائم است کودک است و يکی از  •

 کند؛ به طور تمام وقت برای يک شرکت کانادايی يا دولت کانادا کار می •

به طور تمام وقت برای يک شرکت کانادايی يا دولت  وکند که مقيم دائم است  همسر يا همسر عرفی خود را همراهی می •
 کند؛ يا کانادا کار می

به طور تمام وقت برای يک شرکت کانادايی يا  وکند که مقيم دائم است  خود زندگی می کودک است و با يکی از والدين •
  کند. دولت کانادا کار می

 وضعيت اقامت دائم مشروط يا از دست دادن وضعيت اقامت دائم

 وضعيت اقامت دائم مشروط دو ساله برای همسران تحت کفالت

ست اقامت دائم کرده باشد، درخواستش برای اقامت دائم مشروط مورد درخوا 2012دسامبر  10همسر تحت کفالتی که پس از 
 شود: بررسی قرار خواهد گرفت. اقامت دائم مشروط شامل افراد زير می

 که به مدت دو سال يا کمتر با کفيل خود زناشويی داشته است؛ وهمسر عرفی يا ازدواجی همسر،  •

  .فرزند مشترکی ندارندشان با کفيل خود  زوجهايی که در زمان ارسال درخواست اقامت دائم •

کند، به مدت دو سال در يک پيوند زناشويی واقعی با  همسر تحت کفالت بايد از روزی که وضعيت اقامت دائم کانادا را دريافت می
 نکنند، امکان دارد که وضعيت اقامت دائم همسر تحت کفالت لغو شود.ها پيوند زناشويی خود را حفظ  کفيل خود زندگی کند. اگر آن

ی زناشويی، در موارد ديگر تفاوتی با ساير افراد  ی دو ساله وضعيت اقامت دائم همسران تحت تکلف به جز در مورد الزام دوره
ها  ی آموزش عالی آن ا تحصيل کنند، شهريهها مجازند که بدون نياز به مجوز کار يا تحصيل، در کانادا کار ي مقيم دائم ندارد. آن

ها به پوشش خدمات پزشکی و مزايای اجتماعی، از جمله تأمين اجتماعی، همانند ديگران  تفاوتی با ساير افراد ندارد و دسترسی آن
 است.

سئوليت خواهد داشت، ی تعهد خود م ی سه ساله با اين وجود، اگر پيوند زناشويی گسسته شود، کفيل از نظر مالی تا پايان دوره
 صرف نظر از اينکه دليل گسست ازدواج چه باشد.
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 استثناءهايی در مورد اقامت دائم مشروط دو ساله:

 استثناء مرگ کفيل

ی مشروط فوت کند در حالی که همسر او پيوند  ی دو ساله شرط دو ساله اعمال نخواهد شد اگر کفيل در طول دوره •
ی شهروندی و مهاجرت کانادا به مدرک اثبات اين امر  زمان مرگش حفظ کرده باشد. ادارهزناشويی و همخانگی با او را تا 

 .را الزم خواهد داشت؛ در چنين موقعيتی مهم است که با يک حقوقدان يا وکيل مدافع مشورت شود

 استثناء بدرفتاری يا تسامح در مورد فرد تحت کفالت

کفيل مرتکب بدرفتاری يا تسامح شود يا از بدرفتاری يا تسامح يکی از شرايط اقامت دائم مشروط اعمال نخواهد شد اگر  •
ها در يک خانه  ی مشروط دو ساله با آن خواه آن فرد در دورهخويشانش نسبت به همسر تحت کفالت خود جلوگيری نکند، 

  زندگی کند يا نه.
o نسی، تماس جنسی بدون رضايت، بدرفتاری عبارت است از: بدرفتاری جسمی، حبس اجباری خودسرانه: بدرفتاری ج

 .بدرفتاری روانی، تهديد و اذيت يا بدرفتاری مالی از جمله کالهبرداری و اخاذی

o  تسامح عبارت است از: کوتاهی در فراهم کردن نيازهای زندگی از قبيل خوراک، پوشاک، مراقبت پزشکی يا سرپناه
 کاری ديگری که به خطر آسيب جدی منجر شود. و هر گونه اهمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نداشتن شرايط الزم برای اقامت

خود را از دست بدهد. وضعيت اقامت دائم افراد به  های اقامتی برخوردار نباشد ممکن است وضعيت اقامت دائم کسی که از الزام
ی استيناف مهاجرت  چنين افرادی حق داده خواهد شد که از شعبه به شود و ها گرفته نمی طور  ناگهانی و به فوريت از آن

)Immigration Appeal Divisionخواست ) درخواست تجديد نظر کنند، و بايد در اسرع وقت کمک حقوقی بگيرند، چرا که در
  ی استيناف شود. ی شهروندی و مهاجرت تسليم شعبه روز پس از دريافت تصميم اداره 60تجديد نظر بايد ظرف مدت 

ی شهروندی و مهاجرت تشخيص دهد که   های اقامتی را برآورده نمايد، امکان آن هست که اداره حتا اگر فردی موفق نشود که الزام
 پذير است. اساس مالحظات انساندوستانه و مشفقانه توجيهابقاء وضعيت اقامت قانونی فرد بر 

درنگ درخواست کمک کنيد. پس  گيرد، بی اگر با شما بدرفتاری يا تسامح صورت می
ی مدرک  از اين که در يک سرپناه امن اِسکان داده شويد، بايد اين موضوع با ارائه

ی شهروندی و مهاجرت اطالع داده شود. مهم است که با يک حقوقدان يا  به اداره
 تماس بگيريد. 9-1-1خطر فوری هستيد با وکيل مدافع  مشورت کنيد. اگر در 

به شماره  VictimLINKی گذار، سرپناه زنان يا وکيل مدافع، با  برای يافتن خانه
 تماس بگيريد.  1-800-563-0808تلفن رايگان 
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 ناپذيرفتنی

افراد دارای اقامت دائم نيز ممکن است وضعيت اقامت دائم خود را از دست بدهند، اگر معلوم شود که غير قابل پذيرش هستند. 
 های زير غير قابل پذيرش شناخته شوند: ممکن است به دليل مقيمان دائم

 ؛يتیامنهای  نگرانی •

 نقض حقوق بشر؛ •

 کاری؛ تبه •

 جرائم سازمانيافته؛ •

 های مالی؛ يا دليل •

 جعل و تقلب. •

 کاری تبه

 کسانی که اقامت دائم دارند، چنانچه محکوم به جرم سنگينی در کانادا يا خارج از آن شوند، غير قابل پذيرش شناخته خواهند شد.

شند، در کانادا غير قابل پذيرش شناخته خواهند شد. تعريف اين جرايم عبارت مقيمان دائم اگر در جرائم سازمانيافته فعاليت داشته با
برخی » شود. کنند طراحی و سازماندهی می ای از افراد که با هماهنگی عمل می روندی از فعاليت مجرمانه که توسط عده«است از 

 شويی. دا و پولگونه جرائم عبارتند از قاچاق انسان، آوردن غير قانونی افراد به کانا از اين

 جعل و تقلب

ی شهروندی و مهاجرت کانادا  به ادارهدادن اطالعات نادرست يا کتمان اطالعات مرتبط چنانچه افراد دارای اقامت دائم از طريق 
 دروغ گفته باشند، به عنوان فرد غير قابل پذيرش شناخته خواهند شد.

ی او که تحت کفالتش هستند  نجام داده باشد، امکان دارد اعضای خانوادهاگر کفيل در دادن اطالعات مربوط به خود جعل و تقلبی ا
 غير قابل پذيرش تشخيص داده شوند.

 ی غير قابل پذيرش بودن افراد از وبسايت زير ديدن کنيد برای اطالعات بيشتر در باره
www.cic.gc.ca/english/information/inadmissibility/who.asp 

 

 درنگ با يک وکيل مشورت کنيد. پنداريد داليلی وجود دارد که ممکن است غير قابل پذيرش شناخته شويد، بی اگر می

 

  

http://www.cic.gc.ca/english/information/inadmissibility/who.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/inadmissibility/who.asp
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 حافظت

وع پناهنده وجود دارد: پناهندگان درون کشور و پناهندگان دو ن
ساکن خارج. پناهندگان ساکن خارج کسانی هستند که زمانی که در 

شوند و مورد  خارج از کشور هستند توسط دولت کانادا گزينش می
ی پناهندگی و  برنامهگيرند. اين افراد در زير  حمايت قرار می

 Refugee and Humanitarian( ِاسکان مجدد انساندوستانه
Resettlement Programگيرند. بيشتر پناهندگانی  ) قرار می

يابند با گرفتن اقامت دائم، يا در برخی موارد  که  ِاسکان مجدد می
آيند. اما برخی از  با گرفتن مجوز اقامت موقت به کانادا می

شوند و در مرز ورود،  پناهجويان خودشان به کانادا وارد می
ی مهاجرت تقاضای پناهندگی  دگاه يا يکی از دفترهای ادارهفرو
 شود. کنند.به  اين افراد  متقاضی پناهندگی گفته می می

 پناهندگان ساکن خارج

 ی پناهندگی و ِاسکان مجدد انساندوستانه  برنامه
)Refugee and Humanitarian Resettlement Program( 

کند تا به کانادا بيايند.  های پناهندگی از سراسر جهان انتخاب می افرادی را از ميان اردوگاهی شهروندی و مهاجرت کانادا  اداره
آورد تا به عنوان مقيم دائم در اين کشور زندگی کنند.  ی ِاسکان مجدد يک فرايند حقوقی است که پناهندگان را به کانادا می برنامه

های کفالت  دهنده و گروه های ارجاع ) و ساير سازمانUNHCRان ملل متحد (کانادا با اتکا به کمسياريای عالی پناهندگان سازم
 کند. خصوصی، پناهندگان واجد شرايط را شناسايی و برای ِاسکان مجدد در کانادا انتخاب می

ايی جنايتکاران های پزشکی را انجام دهند و از فيلترهای امنيتی و شناس گيرند بايد معاينه کسانی که زير پوشش اين برنامه قرار می
 شوند. عبور کنند، و در بسياری موارد، به عنوان مقيم دائم وارد کانادا می

های پزشکی را تکميل نکرده باشد، با مجوز  ی ساکن خارج که نياز مبرم به ِاسکان مجدد در کانادا دارد هنوز معاينه اگر يک پناهنده
زمانی که بتواند تقاضای اقامت دائم کند، مجوز اقامت موقت خود را معتبر  چنين فردی بايد تا –شود  اقامت موقت به کشور وارد می

 نگاه دارد.

 ی ساکن خارج وجود دارد:  سه رده پناهنده

کسانی که خارج از ميهن خود (يا کشوری که به طور معمول در آنجا زندگی  ی پناهندگان کنوانسيون ساکن خارج: رده •
ای وجود دارد که به خاطر نژاد، مذهب،  توانند به آن کشور برگردند چرا که دليل مستدل و ثابت شده کنند) هستند و نمی می

های دارای گرايش جنسی متفاوت)  های زنان يا گروه باور سياسی، مليت يا عضويت در يک گروه اجتماعی (از قبييل گروه
 مورد شکنجه و آزار واقع خواهند شد.

کنند اما شرايط الزم برای پناهندگی کنوانسيون را ندارند،  وار زندگی می-کسانی که در وضعيتی پناهنده ی کشور پناه: رده •
جدی و شخصاً تحت تأثير  کنند) هستند، و به طور خارج از ميهن خود (يا کشوری که به طور معمول در آنجا زندگی می

شان پيدا کنند و  توانند در مدت زمانی منطقی راه حل مناسبی برای مشکل اند، نمی درگيری يا نقض حقوق بشر قرار گرفته
 ها حمايت خواهد کرد يا خود خواهند توانست زندگی خود را تأمين کنند. کفيلی خصوصی از آن
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ی  د که به طور معمول محل زندگی اوست اما آن کشور از سوی ادارهکن فرد در کشوری زندگی می ی کشور منبع: رده •
 مهاجرت و شهروندی کانادا به عنوان کشور منبع پناهندگان شناخته شده است.

 برای آگاهی بيشتر از اين وبسايت ديدن کنيد:
www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/index.asp 

 )Government-assisted Refugee Programی پناهندگی تحت حمايت دولت ( برنامه

) پناهندگان کنوانسيون ساکن خارج هستند. ِاسکان مجدد اين افراد در کانادا به تمامی با حمايت GARپناهندگان تحت حمايت دولت (
گيرد.  ی مهاجرت و شهروندی کانادا صورت می های غيردولتی تحت حمايت اداره از سوی سازماندولت کانادا است يا اين حمايت 

 يابد. ها به کانادا ادامه می اين حمايت به طور معمول تا روز ورود آن

 )Urgent Protection Programی حفاظت اضطراری ( برنامه

که کانادا بتواند به تقاضاهای اضطراری پناهندگانی که با تهديد  ) به دنبال اطمينان از اين استUPPی حفاظت اضطراری ( برنامه
 شان يا تهديد جانی مواجه هستند پاسخ دهد. برگشت به ميهن

ای که در وضعيت  ) را برای زنان پناهندهWomen at Risk Program( ی زنان تحت خطر برنامهکانادا  ۱۹۸۸در سال 
ها حمايت يا حفاظت کنند و ممکن است در  اين زنان خانواده يا دوستانی ندارند که از آنبرند ايجاد نمود.  بسيار دشواری به سر می

 ها قرار داشته باشند. خطر تجاوز جنسی يا ساير خشونت

 

 ) در وبسايت زير موجود است:GARی پناهندگان تحت حمايت دولت ( ی برنامه اطالعات بيشتر در باره
www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp 

 

 پذيرش کفالت پناهندگان ساکن خارج

د در کانادا هستند را بر عهده کنند و خواهان ِاسکان مجد توانند کفالت پناهندگانی که در خارج زندگی می ها و افراد می سازمان
ها بايد  دهند. کفيل ها هستند مطابقت می هايی که عالقمند به کفالت آن ی شهروندی و مهاجرت کانادا پناهندگان را با گروه بگيرند. اداره

  يط اين برنامه نيستند.متقاضيان پناهندگی که در خاک کانادا هستند واجد شراساله باشند.  18شهروند يا مقيم دائم کانادا و دست کم 

شود. در موارد  های کفيل بايد به مدت يک سال از پناهندگان حمايت کنند. اين حمايت شامل مسکن، پوشاک و خوراک می گروه
  ی حمايت ممکن است تا سه سال تمديد شود. خاص، دوره

 
 ی کفالت پناهندگان در اين وبسايت موجود است: آگاهی بيشتر در باره

www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp 

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp
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 پناهندگان درون کشور

 )Protected Personsافراد تحت حفاظت (

). به Convention Refugee(ی کنوانسيون  ) است يا پناهندهPerson in Needفرد تحت حفاظت يا فردی نيازمند حفاظت (
  ی افراد تحت حفاظت در کانادا پناهندگی اعطا می شود. همه

 )Persons in Need of Protectionحفاظت ( يازمندافراد ن

 ياو برخورد  یجان يدبرگردانده شوند، با خطر (شکنجه، تهد يهنشانکه  اگر به م شود یگفته م یحفاظت به کسان يازمندافراد ن
  ) مواجه خواهند شد.رحمانه یمجازات ب

 )Convention Refugeesپناهندگان کنوانسيون (

 مطابقت دارد. کنوانسيون سازمان ملل در رابطه با وضعيت پناهندگانی کنوانسيون کسی است که وضعيتش با تعريف  پناهنده

ی کنوانسيون را به شرح  ) پناهندهImmigration and Refugee Protection Actکانادا ( قانون حفاظت از مهاجر و پناهنده
 .کند: زير تعريف می

کسی که به دليل ترس از آزار و شکنجه به خاطر نژاد، مذهب، مليت، عضويت در يک گروه اجتماعی خاص يا عقيده  •
  سياسی،

(a) کشورها خواهد خود را در اختيار آن  تواند، يا به دليل ترس، نمی خارج از کشور(های) متبوع خود است و نمی
   بگذارد؛ يا

(b) خواهد به آن  تواند يا، به دليل ترس، نمی تابعيت هيچ کشوری را ندارد، خارج از کشور سابق محل اقامتش است و نمی
 کشور برگردد.

 )Refugee Claimantمتقاضی پناهندگی (ی کنوانسيون يا حفاظت در کانادا هستند را  کسانی که متقاضی وضعيت پناهنده
 نامند. می

 متقاضيان پناهندگی

ی  های اداره کنند و در هنگام ورود به مرز کانادا، در فرودگاه يا در يکی از شعبه بسياری از پناهندگان خود به کانادا سفر می
کنند. اين دسته از پناهندگان هنگام ورود به کانادا دارای وضعيت قانونی نيستند  مهاجرت و شهروندی کانادا درخواست پناهندگی می

 و بايد درخواست وضعيت پناهندگی نمايند.

 وکيل مدافع

ها  ی خود وکيل مدافع استخدام کنند تا از آن شان، به هزينه ی بررسی تقاضای پناهندگی متقاضيان پناهندگی حق دارند که در دوره
پناهندگی قرار گيرد که توانايی دفاع نمايد. احتمال دارد که کمک مالی کمی برای دفاع حقوقی در اختيار آن دسته از متقاضيان 

  استخدام وکيل ندارند.
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سی از اين وبسايت ديدن کنيد:  در بی Legal Aidی کمک حقوقی  برای آگاهی بيشتر در باره

legalaid.bc.ca/legal_aid/immigrationProblems.php 

 يا درخواست اين کمکها در  Legal Aidهای حقوقی  ی ارجاع به سازمان کمک برای اطالعات بيشتر در باره
 ی  يا به شماره 604-601-6076ی  به شماره Legal Aidخصوص مسائل مهاجرت، با خط تلفن مهاجرت 

 تماس بگيريد. 1-888-601-6076رايگان 

 تغيير آدرس

 Immigrationدهند بايد آدرس جديد خود را به هيأت مهاجرت و پناهندگی کانادا ( تغيير می متقاضيانی که محل سکونت خود را
and Refugee Board of Canadaی مهاجرت و شهروندی کانادا اطالع دهند. اگر تغيير آدرس خود را اطالع  ) و اداره

تواند به اين امر منجر شود که تقاضای  نکنند، که میهای مهمی از سوی آن دو سازمان را دريافت  ندهند، احتمال دارد که مکاتبه
  ها متروکه تلقی شود. آن

 )Social Insurance Numberی اجتماعی ( ی بيمه شماره

ی ُنه رقمی است که به عنوان  که يک شماره –) نمايند SINی اجتماعی ( ی بيمه توانند درخواست شماره متقاضيان پناهندگی می
شود. کارفرمايان موظفند که کارت   های دولتی مورد نياز جهت کار در کانادا از آن استفاده می برای برنامهی شناسايی شخصی  شماره
SIN  کارکنان خود را ببينند. متقاضيان پناهندگی بايد برای گرفتن کارتSIN ی کار داشته باشند. اجازه 

شوند که شهروند يا مقيم دائم کانادا نيستند.  انی داده میشود به کس شروع می» 9«) که با رقم SINی اجتماعی ( های بيمه شماره
ی آن  دارای تاريخ پايان اعتباری هستند که با تاريخ پايان اعتبار مدارک مهاجرتی دارنده SIN 900های جديد سری  ی کارت همه

 کند. مطابقت می

 )Work Permitی کار ( اجازه

ی آن را به  ی کار باز دارنده اشته باشند، يعنی نيازی به پيشنهاد استخدام ندارند. اجازهی کار باز د توانند اجازه متقاضيان پناهندگی می
 کند. يک کار يا کارفرمای خاص محدود نمی

های پزشکی، بيشتر  ی حفاظت پناهندگی هيأت مهاجرت و پناهندگی و تکميل معاينه پس از ارجاع تقاضای پناهندگی فرد به شعبه
 نمايند. ی کار ی شهروندی و مهاجرت تقاضای اجازه اداره وانند ازت متقاضيان پناهندگی می

تواند درخواست مجو کار کند مگر اينکه درخواست  باشد، نمی مبدأ معّينکشورهای اما اگر متقاضی پناهندگی تابع يکی از 
 گذشته باشد. IRBروز از ارسال تقاضايش به هيأت مهاجرت و پناهندگی  180پناهندگيش پذيرفته شود يا 

تواند دستور را اجرا ی خدمات مرزی کانادا ن اگر دستور انتقال يک متقاضی پناهندگی به خارج از کانادا صادر شده باشد اما اداره
 ی کار بگيرد. کند،  امکان دارد که متقاضی بتواند اجازه

http://legalaid.bc.ca/legal_aid/immigrationProblems.php
http://legalaid.bc.ca/legal_aid/immigrationProblems.php
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5710E.pdf
http://refugee.cleo.on.ca/en/coming-designated-country-origin
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 های آموزش زبان انگليسی کالس

ی تحصيل نيست. پناهندگان کنوانسيون و افراد  های آموزش زبان انگليسی، معموالً نيازی به گرفتن اجازه برای شرکت در کالس
 English Language Services forدمات زبان انگليسی برای بزرگساالن (ی خ توانند از طريق برنامه نيازمند حفاظت می

Adultsهای آموزش زبان انگليسی به عنوان زبان دوم ( ) در کالسESLشود شرکت کنند. برای  ) که از سوی دولت تأمين مالی می
 .www.elsanet.org/index.htmlآگاهی بيشتر از اين وبسايت ديدن کنيد: 

هايی  . احتمال دارد سازماننيستند ELSAهای آموزش انگليسی برای بزرگساالن  متقاضيان پناهندگی واجد شرايط شرکت در کالس
های  ها بگذارند يا بتوانند متقاضيان پناهندگی را به کالس رايگان برای آن ESLهای  کنند کالس رسانی می جويان خدمت که به پناه

  شان معرفی کنند. در محل زندگی ESLی  هزينه رايگان يا کم

 دارندگان اقامت موقت

  آيد. شود که برای مدت محدودی، به قصد ديدار، کار يا تحصيل به کانادا می مقيم موقت به کسی گفته می

 ويزا و اجازه

تواند به کانادا بيايد، در حالی که اجازه به فرد تابع  زا و اجازه يکسان نيستند. فردی که تابع کشوری بيگانه است با داشتن ويزا میوي
 ی خاصی. دهد که فعاليت خاصی را در کانادا انجام دهد، مانند کار کردن يا تحصيل کردن در رشته کشور بيگانه اجازه می

خواهد در کانادا به تحصيل بپردازد نياز به ويزا برای ورود به کانادا دارد (اگر چه برخی از  رجی که میی خا برای مثال، يک تبعه
ی تحصيل دارد تا بتواند در يک آموزشگاه در کانادا تحصيل کند. اما  کشورها از اين امر مستثنا هستند) و عالوه بر آن نياز به اجازه

 توانند بدون گرفتن اجازه، به تحصيل بپردازند. ندگان از کانادا میاستثناهايی نيز وجود دارد که ديدار کن

 ويزای ديداری (توريستی)

 ای داشته باشند که تا زمان ترک کانادا اعتبار داشته باشد.  به طور کلی، ديدار کنندگان بايد گذرنامه

ه شهروند يکی از کشورهايی باشند که نيازی به ويزا کنندگان بايد برای سفر به کانادا درخواست ويزا کنند، مگر اينک چنين، ديدار هم
 ).www.cic.gc.ca/ENGLISH/visit/visas.aspندارند (از اين وبسايت ديدن کنيد: 

 ی مسافرتی بخرند. ديدارکنندگان بايد بيمهپردازد.  ی خدمات بيمارستانی يا پزشکی ديدارکنندگان را نمی کانادا هزينه

اگر ديدارکنندگان بخواهند بيش از مدت تعيين شده در کانادا بمانند، بايد پيش از پايان اعتبار ويزايشان، برای  تمديد اقامت موقت 
 توان از درون کانادا انجام داد. خود درخواست کنند. اين کار را می

ی کار کنند. چنين کسانی به احتمال  ا ويزای ديداری به کانادا بيايند و سپس آن را تبديل به اجازهتوانند ب به طور معمول افراد نمی
  ی کار نمايند. زياد بايد از خارج کانادا درخواست اجازه

http://www.elsanet.org/index.html
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/visit/visas.asp
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 ی کار اجازه

کشورهای مستثنا از اگر کسی قصد دارد که در کانادا به طور موقت کار کند، بايد عالوه بر درخواست ويزا (اگر شهروند يکی از 
 ی کار نيز درخواست کند. ويزا نباشد)، برای اجازه

 ی کار دارند و در پايان اعتبار اقامت موقت خود بايد کانادا را ترک نمايند. شهروندان بيگانه نياز به اجازه

 رما در کانادا دارند.ی کار نياز به پيشنهاد کار از طرف يک کارف در بيشتر موارد، شهروندان بيگانه برای گرفتن اجازه

توانند برای  ی کار کنند. به طور معمول، کارگران بيگانه می گذشته از چند استثنا، کارگران بيگانه بايد از خارج کانادا تقاضای اجازه
 ی کار اصلی اقدام کنند). ی کار خود از درون خاک کانادا درخواست کنند (اگر پيش از پايان اعتبار اجازه تمديد اجازه

 ی تحصيل جازها

 ی تحصيل دارند. دانشجويان خارجی برای هر گونه تحصيل شش ماهه يا بيشتر نياز به گرفتن اجازه

 ی تحصيل معتبر داشته باشند، ممکن است بتوانند: اگر دانشجويان خارجی اجازه

 در پرديس کالج يا دانشگاه محل تحصيل خود کار کنند؛ و •

 ی تحصيل کنند. دهند، از درون کانادا درخواست تمديد اجازهاگر بخواهند در کانادا ادامه تحصيل  •

 کند، برای دارا بودن شرايط تحصيل در کانادا بايد: ی تحصيل می فردی که درخواست اجازه

 ی آموزشی ديگر در کانادا پذيرش گرفته باشند؛ از يک آموزشگاه، کالج، دانشگاه يا مؤسسه •

 ی کافی پول دارند؛ گی و برگشت به کشورشان به اندازههای زند ثابت کنند که برای شهريه، هزينه •

 ی کيفری باشند و خطری برای امنيت کانادا نداشته باشند؛ شهروندی تابع قانون و بدون پيشينه •

 ی پزشکی بدهند؛ و سالم باشند و در صورت لزوم، حاضر باشند که معاينه •
 کانادا را ترک خواهند کرد.به افسر مهاجرت نشان دهند که پس از تکميل تحصيل خود  •

 ماندن دائم در کانادا

توانند به عنوان مقيم موقت به کانادا بيايند و به طور خودکار وضعيت اقامت موقت خود را تبديل به اقامت  به طور معمول افراد نمی
وانند همزمان با تحصيل يا کار در کانادا، ت ها می ها بايد از خارج کانادا درخواست اقامت دائم کنند. آن دائم کنند. در بيشتر موارد، آن

 درخواست اقامت دائم خود را به يکی از دفترهای صدور ويزای کانادا در خارج از کشور بفرستند.

 Canadian( ی کانادايی ی تجربه ردهبا اين حال، مقيمان دائمی که واجد شرايط باشند ممکن است بتوانند زير عنوان 
Experience Classی جديد  ) درخواست اقامت دائم کنند، مشروط بر اينکه از شرايط خاصی برخوردار باشند. اين رده

ی کار در  المللی که دارای تحصيالت کانادايی و تجربه برای کارگران ماهر موقت معّين و دانشجويان بين  2008مهاجرت در سال 
 کانادا هستند به اجرا در آمد.
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 )Canadian Experience Classی کانادايی ( ی تجربه رده

توانند برای اقامت دائم در  اند اکنون می المللی و کارگر خارجی موقت در کانادا بوده ای که به عنوان دانشجوی بين شهروندان بيگانه
 کانادا از درون کشور درخواست کنند.

  
  برای آگاهی بيشتر از اين وبسايت ديدن کنيد:

www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp 

 پرستاران خانگی

 کنند.  ی کارفرما) مراقبت می پرستاران خانگی از کودکان، سالمندان يا افراد از کارافتاده در منزل خودشان (يعنی در خانه

ی کار موقت برای کار در کانادا به عنوان پرستار خانگی بگيرد. پس از کار  کسی که به اين برنامه عالقمند است، نخست بايد اجازه
 .يدنمادر کانادا به مدت دو سال، پرستار خانگی ممکن است بتواند از درون کانادا برای اقامت دائم درخواست 

 

 

 

 

 

 

 

 بايد برای گرفتن اجازه کار موقت شرايط زير را دارا باشند:پرستاران خانگی 

 داشتن ديپلم دبيرستان (يا معادل آن)؛ •

 ی مرتبط؛ ی کار با دستمزد در يک رشته دست کم شش ماه آموزش يا يک سال تجربه •

بدون نظارت با کسی  ی کافی انگليسی يا فرانسه صحبت کند، بخواند و بفهمد تا به طور مؤثر در يک محيط بتواند به اندازه •
 کند ارتباط برقرار کند؛ که از او پرستاری می

 ی خود قرارداد استخدامی داشته باشد؛ و با کارفرمای آينده •

 .ی کار را دريافت کرده باشد بايد قبل از ورود به کانادا اجازه •

 

ی پرستاران خانگی  طالعات در بارهی حقوقی و ا ی حقوقی، مدافعه مشاوره
 West Coast Domesticدر انجمن کارگران خانگی وست کوست (

Workers’ Association موجود است. به اين شماره زنگ بزنيد (
 .www.wcdwa.caيا از اين وبسايت ديدن کنيد:  4482-669-604

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp
http://www.wcdwa.ca/
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 کند: در اين وبسايت ارائه میی پرستار خانگی  ی برنامه ی شهروندی و مهاجرت کانادا اطالعات جامعی در باره اداره
www.cic.gc.ca/english/work/caregiver/index.asp 

 کمک برای قربانيان قاچاق انسان

مراجعه کنند. اگر نياز فوری به کمک دارند بايد ی مهاجرت و شهروندی کانادا  ترين دفتر اداره قربانيان قاچاق انسان بايد به نزديک
 با پليس تماس بگيرند.

توان بسته  روزه داشته باشند و اين اجازه را می 180ی اقامت موقت  قربانيان قاچاق انسان ممکن است که شرايط الزم برای اجازه
  به موقعيت تمديد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيشتر از اين وبسايت ديدن کنيد:برای آگاهی 
www.cic.gc.ca/english/information/applications/trp.asp 

  

هستيد که کسی که اگر نياز به کمک يا اطالعات داريد يا اگر مظنون 
ی مبارزه با قاچاق  گيرد، با اداره شناسيد مورد استثمار قرار می می

) Office to Combat Trafficking in Personsاشخاص (
 24تماس بگيريد. اين خط تلفنی  1-888-712-7974ی  به شماره

 ساعته، هفت روز هفته باز است و مترجم نيز موجود است.

http://www.cic.gc.ca/english/work/caregiver/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/caregiver/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/trp.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/trp.asp
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 آموزش و پرورش

 )12مدرسه همگانی (کودکستان تا کالس 

سال که  16و  5کودکان بين بر طبق قانون در بريتيش کلمبيا همه 
به «کنند  بايد به مدرسه بروند. اگر کودکی  در بی.سی. زندگی می

کند، دولت بايد برای او به  در بی.سی. زندگی می» طور عادی
رايگان در يک مدرسه همگانی جايی اختصاص دهد. دولت 

 کند اگر: آموزش و پرورش رايگان را فراهم می

 

 ای اقامت دائم است؛کودک شهروند کانادا يا دار •

 کودک متقاضی پناهندگی يا پناهنده است؛ •

توانند  اند و می اند يا از درون کانادا برای اقامت دائم درخواست نموده والدين کودک برای اقامت دائم در کانادا پذيرفته شده •
 اين امر را با ارائه مدرک از سوی اداره شهروندی و مهاجرت کانادا ثابت کنند؛ يا

ی شهروندی و مهاجرت کانادا  اند و اداره کودک برای اقامت موقت به مدت يک سال يا بيشتر در کانادا پذيرفته شده والدين •
)CICی کار داده است. ی تحصيل يا اجازه ) به آنان اجازه 

 
ی  ی آموزش همگانی در بی، به وبسايت دولت در نشانی زير برويد و بر روی کلمه برای آگاهی بيشتر در باره

»Education «:کليک کنيد 
www2.gov.bc.ca 

 

های آموزش و پرورش مختلفی تقسيم شده است. والدين بايد نام فرزندانشان  در بی.سی.، برنامه آموزش و پرورش همگانی به ناحيه
والدين بايد مدراک زير را به ناحيه آموزش و پرورش ارائه ای در ناحيه آموزش و پرورش محل زندگی خود بنويسند.  را در مدرسه

  کنند:

 مدارک شهروندی يا مهاجرت برای والدين و کودک؛ •

 شناسنامه، ثبت خانواده يا مدرک ديگری که تاريخ تولد کودک و نام والدين را نشان دهد؛ •

 د يا صورتحساب ماليات)؛مدرک سکونت در آن ناحيه آموزش و پرورش (قرارداد اجاره خانه، رهن، سند خري •

 سوابق واکسيناسيون؛ و •

 کارنامه تحصيلی سال قبل. •

های آموزش و  اگر هر يک از اين مدارک به انگليسی نباشد، ترجمه رسمی آن الزم است. مقررات و مهلت نامنويسی در ناحيه
زندگی خود برويد. برای اينکه پرورش متفاوت از يکديگر است؛ برای اطالعات بيشتر به دفتر ناحيه آموزش و پرورش محل 

کنيد، از وبسايت وزارت آموزش و پرورش به نشانی زير ديدن کنيد:  دريابيد در کدام ناحيه آموزش و پرورش زندگی می
www.bced.gov.bc.ca/apps/imclWeb/Home.do 

http://www2.gov.bc.ca/
http://www2.gov.bc.ca/
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imclWeb/Home.do
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imclWeb/Home.do
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هايی مانند حضور و غياب او در مدرسه، وضع  رود، والدين حق دارند که در مورد موضوع مدرسه میهنگامی که کودکی به 
ی فرزندتان مطلع شوند. اين شورا به مدير  درسی و رفتار او، و همچنين در باره عضو شدن شما در شورای مشورتی مدرسه

  دهد. ردهای مدرسه مشاوره میمدرسه و کارکنان در باره موضوعهای گوناگون مربوط به آموزش و کارک

 )Student Aid BCسی ( وام دانشجويی بی

پردازد. برای دريافت وام چند شرط  های شهريه وام می اگر کسی بخواهد در کالج يا دانشگاه تحصيل کند، دولت بی.سی. برای تأمين هزينه
  اساسی وجود دارد، از جمله اينکه متقاضی بايد:

 اقامت دائم، پناهنده يا شخص تحت حفاظت باشد؛شهروند کانادا، دارای  •

 ساکن بی.سی. باشد؛ و •

 ) نامنويسی کرده باشد.Student Aid BCسی ( در يک آموزشگاه مورد تأييد اداره وام دانشجويی بی •

فرد مقيم رود. اگر يک  دارا بودن شرايط وام دانشجويی بر اساس اقامت درخواست کننده است، نه محل کالج يا دانشگاهی که می
 قصد دارد که خارج از بی.سی. يا کانادا تحصيل کند، بايد برای وام از بی.سی. درخواست کند.  سی بی

کند. اگر دانشجويی يکی از شرايط  شرايط اقامت برای دريافت وام بسته به اينکه متقاضی دانشجوی وابسته يا مستقل باشد تغيير می
 شود: می زير را داشته باشد دانشجوی مستقل شمرده

 متأهل، جدا شده، طالق گرفته يا بيوه باشد؛ •

 ماه همخانه بوده باشد؛ 12وار با فرد ديگری به مدت -ی ازدواج در يک رابطه •

 پدر يا مادر باشد؛ •

 به مدت چهار سال خارج از دبيرستان بوده باشد؛ •

 ماهه جداگانه تمام وقت کار کرده باشد؛ يا 12به مدت دو دوره  •

 اند). اند (عاق کرده تواند ثابت کند که والدينش او را از خود رانده می والدينی ندارد يا •

ماه متوالی سکونت داشته  12يک دانشجوی مستقل واجد شرايط اقامتی شناخته خواهد شد، چنانچه آخرين استانی که در آن به مدت 
دانشجوی تمام وقت بوده است). اگر دانشجو در است استان بی.سی. باشد (بدون در نظر گرفتن مدتی که در مراکز آموزش عالی 

ماه زندگی نکرده باشد، بايد در زمان درخواست وام در بی.سی. ساکن باشيد تا واجد شرايط دريافت وام  12استانی به مدت   هيچ
 شود.

 12يا کفيل او به مدت  اگر دانشجويی شرايط الزم برای دانشجوی مستقل را ندارد، چنانچه بی.سی. آخرين استانی باشد که والدين
آيد. همچنين اگر والدين يا کفيل دانشجو در کانادا  سی و دانشجوی وابسته به شمار می اند، او نيز مقيم بی ماه متوالی در آن ساکن بوده

  آيد. کنند، او مقيم بی.سی. به شمار می زندگی نمی
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 .سی.، از وبسايت زير ديدن کنيد:برای اطالعات بيشتر در باره چگونگی درخواست وام دانشجويی در بی
www.studentaidbc.ca/ 

 

  

http://www.studentaidbc.ca/
http://www.studentaidbc.ca/


 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 45 
[Persian] 

  ماليات

 شرايط اقامت

کند بايد ماليات بر درآمد  هر فردی که در کانادا درآمد کسب می
شود و  بپردازد. اما مقررات اينکه کدام نوع درآمد شامل ماليات می

نرخ آن چه باشد بسته به اينکه فرد مقيم کانادا دانسته شود يا نه فرق 
کند. افراد مقيم کانادا برای درآمدشان از همه جای جهان بايد  می

پردزاند، در حالی که افراد غير مقيم تنها برای درآمدی که ماليات ب
سيستم ماليات شرايط پردازند.  آورند ماليات می در کانادا به دست می

ی خود را دارد و اين شرايط به طور مستقيم به شرايط   اقامت ويژه
 تشريح شده است. قانون ماليات بر درآمد کانادار اين قانون د های دولتی ارتباطی ندارند. مورد نياز مهاجرت يا اقامتی ديگر برنامه

اگر کانادا مکانی باشد که فرد «کنند  محسوب می حقيقیهای کانادا فرد را مقيم  دو نوع فرد مقيم وجود دارد: حقيقی و فرضی. دادگاه
برای تشخيص اين امر، اداره درآمد ». کند در موارد معمول استقرار زندگی خود، به طور منظم، مرتب يا عادی در آنجا زندگی می

اشتن همسر، همسر قانون کند، که مهمترين آنها عبارتند از مالکيت يا اجاره مسکن يا د کانادا پيوندهای اقامتی فرد را بررسی می
عرفی يا فرزندان در کانادا. حتا اگر اين شرايط موجود نباشند، باز هم ممکن است که فرد مقيم محسوب شود اگر پيوندهای اقامتی 
درجه دو به اندازه کافی موجود باشد. در حالی که داشتن يک پيوند درجه دو اقامتی به تنهايی برای مقيم محسوب شدن کافی نيست، 

 تواند دليلی بر مقيم بودن شخص باشد. پيوندهای اقامتی درجه دو عبارتند از: ترکيبی از چند پيوند می

 دارايی شخصی در کانادا (مبلمان، خودرو، غيره)؛ •

 پيوندهای اجتماعی در کانادا (عضويت در سازمانهای کانادايی)؛ •

 انداز بازنشستگی، کارت اعتباری، غيره)؛ طرح پسپيوندهای اقتصادی با کانادا (استخدام، حساب بانکی در کانادا،  •

 وضعيت اقامت دائم يا اجازه کار؛ •

 بيمه پزشکی از يک استان يا ناحيه؛ •

 خودرو ثبت شده در يک استان يا ناحيه؛ •

 نامه رانندگی از يک استان يا ناحيه؛ گواهی •

 ی؛ اقامتگاه فصلی يا اقامتگاه اجاره •

 گذرنامه کانادايی؛ يا •

 ای کانادايی. حاديه يا سازمان حرفهعضويت در يک ات •

شوند تا تعيين کنند که شخص از چه زمان مقيم شده  برای منظورهای سيستم ماليات کانادا، پيوندهای اقامتی مورد استفاده واقع می
مقيم شدن، همه است و از چه زمان اقامت او به پايان رسيده است. برای مقيم شدن، پيوندهای اقامتی بايد برقرار شوند؛ برای غير 

  پيوندهای اقامتی بايد قطع شوند.

مقيم حقيقی به شمار نيايد. تفاوت اصلی ميان مقيم  )و تنها اگرممکن است که فرد برای منظورهای مالياتی مقيم فرض شود، اگر (
بنا بر اين مجبور نيستند که  آيند و حقيقی و مقيم فرضی اين است که افراد مقيم فرضی مقيم هيچ يک از استانهای کانادا به شمار نمی

) فدرال بپردازد، که ممکن است بيشتر يا surtaxماليات بر درآمد استانی بپردازند. کسی که مقيم فرضی است بايد اضافه ماليات (
ر فرد پيوندهای تواند اعتبار مالياتی يا مزايای استانی به دست بياورد. اگ کمتر از ماليات استانی باشد. به اين ترتيب، چنين فردی نمی

  روز در سال در کانادا بماند، برای تمام آن سال مقيم فرضی به شمار خواهد آمد. 183اقامتی برقرار ننمايد اما برای مدتی بيش از 



 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 46 
[Persian] 

کند (اگر قبل از  کند و برای نيروهای مسلح کانادا، يکی از سازمانهای دولت فدرال يا استانی کار می اگر کسی در خارج زندگی می
کند  ) کار میCIDAالمللی کانادا ( المللی متعلق به سازمان توسعه بين وع کار خود مقيم بوده باشد) يا برای يک پروژه توسعه بينشر

ی آن فرد نيز مقيم  شود. فرزندان وابسته (اگر قبل از شروع کار خود مقيم بوده باشيد)، چنان شخصی مقيم فرضی محسوب می
 آيند. فرضی به شمار می

اش مقيم کاناداست، و بنا به يک قرارداد مالياتی،  نوع مقيم فرضی کسی است که به دليل اينکه يکی از اعضای خانواده آخرين
 کند. ای را از کشورمحل زندگی خود دريافت می معافيت مالياتی عمده

مقيم به شمار آيد. اگر کسی شود ممکن است که غير  در چند مورد محدود، کسی که در حالت عادی مقيم حقيقی يا فرضی تلقی می
مقيم کانادا و يک کشور ديگر محسوب شود و کانادا و آن کشور ديگر با يکديگر قرارداد مالياتی داشته باشند، چنانچه آن فرد بر 

 اساس آن قرارداد مالياتی مقيم کشور ديگر به شمار آيد، ممکن است که او غير مقيم کانادا فرض شود.

 
وضعيت اقامت از اداره درآمدهای کانادا و برای دريافت اطالعات بيشتر در باره اقامت برای منظورهای برای درخواست تعيين 

 مالياتی، از وبسايت زير ديدن کنيد:
www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy-eng.html 

 )Child Tax Benefitsمزايای مالياتی کودک (

سال است که از سوی  18های کم درآمد دارای فرزند زير  ) يک پرداخت ماهيانه به خانوادهCCTBمزايای مالياتی کودکان کانادا (
 شود. فرد بايد برای دريافت اين مزايا شرايط زير را داشته باشد: سيستم ماليات ملی اداره می

 ساله زندگی کند؛ 18زير  بايد با کودکی •

 بايد فرد اصلی مسئول برای مراقبت از کودک باشد؛ •

 بايد مقيم کانادا برای منظورهای مالياتی باشد؛ و •

آن فرد و همسر / همسر عرفيش بايد شهروند کانادا، مقيم دائم، پناهنده، فرد مورد حفاظت باشند، يا افرادی دارای اقامت  •
اند و مجوز معتبر برای دست کم نوزدهمين ماه اقامت خود داشته  ه در کانادا ساکن بودهماه گذشت 18موقت باشند که در 

 باشند.

کند در حالی که دارای شرايط الزم برای دريافت آن مزايا نيست (برای مثال،  : اگر فردی مزايای مالياتی کودکان را دريافت میتوجه
 ملزم خواهد شد که مزايای دريافتی را به دولت برگرداند. اگر آن فرد شرايط مهاجرتی الزم را نداشته باشد)، او

درخواست  CCTBاگر مادر و پدر هر دو با کودک زندگی کنند، به طور معمول مادر مراقب اصلی دانسته خواهد شد و بايد برای 
نمايد. اگر پدر مراقب اصلی است و مايل باشد که درخواست کند، يادداشتی از سوی مادر الزم است که تأييد نمايد که پدر مراقب 

  اصلی است.

بايد هر ساله برای برگشت  متقاضی و همسر/همسر قانون عرفی او، هر دو)، CCTBبرای دريافت مزايای مالياتی کودکان (
 اند يا نه. ) تشکيل پرونده دهند، فارغ از اينکه درآمد داشتهincome tax returnsد (ماليات بر درآم

  مبلغ پرداخت ماهيانه به عوامل زير بستگی دارد:

 درآمد خانواده؛ •

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy-eng.html


 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 47 
[Persian] 

 تعداد فرزندان واجد شرايط؛ •

 استان محل اقامت؛ و •

 واجد شرايط بودن کودک برای مزايای از کار افتادگی. •

 )Universal Child Care Benefitز کودک (مزايای همگانی مراقبت ا

هايی است که فرزند زير شش ساله دارند. اين برنامه برای کمک به  ی خانواده ی مزايای همگانی مراقبت از کودک ويژه برنامه
درخواست نمايد، درخواست او به طور  CCTBپردازد. اگر فرد برای  $ در ماه می100های مراقبت از کودک (مهد کودک)  هزينه

  خودکار برای اين مزايا نيز بررسی خواهد شد (نيازی به درخواست جداگانه ندارد).

 

برای اطالعات بيشتر در باره مزايای مالياتی کودک و خانواده و برای دريافت فرم درخواست مزايای ماليات کودک کانادا 
CCTB از وبسايت سازمان درآمد کانادا ،)CRA:در نشانی زير ديدن کنيد ( 

www.cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-eng.html 

 ی مزايای مالياتی کودک کانادا و مزايای همگانی مراقبت از کودک در اين نشانی موجود است: اطالعات بيشتر در باره
www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/t4114/t4114-e.html 

 ی فرزند و همسر هزينه کمک

های مالی برای فرزندان و همسران منجر شود. در کانادا، هم پدر و هم مادر مسئول  تواند به حقوق و مسئوليت جدايی و طالق می
ورش و بزرگ کردن فرزندان هستند. پس از جدايی، اگر کودکی با يکی از والدين زندگی کند، طرف ديگر ملم است که پر

هايی مانند  ی فرزند برای پوشش هزينه هزينه های پرورش و تربيت او بپردازد. کمک ی فرزند را برای جبران هزينه هزينه کمک
 گيرد. تفاده قرار میهای آموزش، غذا و پوشاک کودک مورد اس هزينه

 ی فرزند هزينه کمک

 شود. والدين مسئوليت قانونی دارند که از فرزند خود مراقبت کنند و اين مراقبت شامل حمايت مالی نيز می

اگر کسی در جايگاه يکی از والدين باشد (مثالً پدرخوانده يا مادرخوانده)، او نيز ممکن است مسئوليت قانونی داشته باشد که 
 ی فرزند را بپردازد. هزينه کمک

کند  شوند، يکی از والدين بايد به طرفی که کودک به طور اولی در نزدش زندگی می هنگامی که والدين از يکديگر جدا می
 نفقه) يا child support( ی فرزند هزينه کمککند و  ی کودک را تأمين می هزينه بپردازد. اين پول نيازهای روزانه کمک

 شود. ) ناميده میmaintenanceيا نگهداریی  هزينه(

ی فرزند يا به تعويق افتادن آن، طرف ديگر را از دسترسی به فرزندش منع  هزينه تواند به دليل نپرداختن کمک يکی از والدين نمی
 کند.

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/t4114/t4114-e.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/t4114/t4114-e.html
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های  های متأهل و زوج ی والدين کاربرد دارند، از جمله زوج در مورد همه ی فرزند هزينه های فدرال برای کمک راهنماها و جدول
ی فرزند که هر يک از والدين بايد بپردازند را، بر اساس درآمد  هزينه ها مبلغ معمول کمک قانون عرفی. اين راهنماها و جدول

 کند. ی والدين، تعيين می ناخالص ساالنه

کند،  ها زندگی می يشتر با يکی از آنمواقع يا ب ٪40اگر والدين به طور مشترک نگاهداری از کودک را بر عهده دارند و کودک در 
های ديگری که ممکن است باعث کاهش ميزان  هزينه به مبلغی کمتر از رقم معمول کاهش يابد. عامل ممکن است مبلغ کمک

ی باالی دسترسی به فرزند برای  هزينه را بپردازد، هزينه هزينه شوند عبارتند از مشقت مالی پدر يا مادری که بايد کمک کمک
 .های آن پدر يا مادر برای حمايت و تأمين مالی ديگر فرزندان يا بستگان از کارافتاده قات، و وظيفهمال

  حق برخورداری

 ی فرزند حق فرزند است، نه پدر يا مادر. هزينه کمک

رسد، همچنان  سالگی می 19هزينه برخوردارند. هنگامی که کودک به سن  سال از حق دريافت کمک 19سی، کودکان زير  در بی
هزينه را داشته باشد، اگر به دليل بيماری، ازکارافتادگی يا هر دليل ديگری (از قبيل تحصيل در يک  ممکن است حق دريافت کمک

 آموزشگاه عالی مانند کالج يا دانشگاه) به کمک مالی نياز داشته باشد.

 والدين قانونی (پدرخوانده و مادرخوانده)

هزينه بپردازند. پدرخوانده  به شمار آيند و پس از جدايی موظف شوند که کمک والدين قانونیپدرخوانده و مادرخوانده امکان دارد که 
ی  سال در پرداخت هزينه کرده و دست کم به مدت يک شود که با پدر يا مادر کودک زندگی می يا مادرخوانده به کسی گفته می

اند يا همسران عرفی ممکن است والدين  هايی که ازدواج قانونی کرده رده است. زوجک پرورش آن کودک به پدر يا مادرش کمک می
 قانونی محسوب شوند.

هزينه دريافت کند بايد به فوريت اقدام کند. چنين پدر يا  ی او کمک خواهد از پدرخوانده يا مادرخوانده پدر يا مادر کودکی که می
ی دريافتی از پدرخوانده يا مادرخوانده، تقاضای خود را به دادگاه بفرستد.  هزينه پس از آخرين کمک سال ظرف مدت يکمادری بايد 

هزينه بپردازد، مبلغ آن ممکن است از مبلغ تعيين شده در راهنمای فدرال  اگر دادگاه به پدرخوانده يا مادرخوانده دستور دهد که کمک
 ی فرزند کمتر باشد. هزينه کمک

 ی فرزند هزينه راهنمای کمک

مجموعه  )Federal Child Support Guidelines and Tablesی فرزند ( هزينه های فدرال برای کمک نماها و جدولراه
ی يکسانی پرداخت و  هزينه هايی که در موقعيتی مشابه قرار دارند، ميزان کمک مقرراتی هستند برای اطمينان از اينکه خانواده

هزينه بپردازد چه مقدار  گيرند که پدر يا مادری که بايد کمک در نظر می ی فرزند ههزين راهنماهای فدرال برای کمکدريافت کنند. 
ی فرزند به توافق برسند، بايد  هزينه خواهند خودشان در مورد کمک درآمد دارد و از چند کودک بايد حمايت مالی کند. والدينی که می

مواقع از  ٪40هايی که طرف پردازنده کمتر از  شده است که در موقعيتها تعيين  استفاده کنند، که در آنها  راهنماها و جدولاز اين 
 ی پرداختی چه مقدار بايد باشد. هزينه کند، ميزان کمک فرزند(ان) نگاهداری می
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پيروی کنند. اين  )Federal Child Support Guidelinesی فرزند ( هزينه راهنماهای فدرال برای کمکها بايد از  دادگاه
 راهنماها در نشانی زير موجودند:

www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide 

 اجرای حکم

ی  هزينه دارد که در آن طرف ديگر ملزم به پرداخت کمکی جدايی ثبت شده در دادگاه  اگر يکی از والدين حکم دادگاه يا توافقنامه
 Family Maintenance Enforcementی خانواده ( ی اجرای نفقه تواند آن را از طريق برنامه فرزند شده است، می

Program  .ی اجرای نفقه ( برنامه) به اجرا بگذاردFMEPحکم های ناشی از  ای است از سوی دولت استانی که بدهی ) برنامه
ی  هزينه يا توافقنامه سی که حکم کمک کند. هر فرد مقيم بی های جدايی را وصول می های فرزند و همسر و نيز توافقنامه هزينه کمک

  درخواست اجرای آن نمايد. FMEPتواند به طور رايگان از  ثبت شده در دادگاه در دست دارد می

 
ی ثبت حکم يا توافقنامه در نزد اين اداره، از وبسايت زير ديدن کنيد: ، از جمله چگونگFMEPی  برای آگاهی بيشتر در باره

www.fmep.gov.bc.ca 

 :FMEPخط اطالعات تلفنی 

 604-775-0796ونکوور بزرگ: 
 350-356-5996ويکتوريای بزرگ: 

 1-800-668-3637سی:  ساير جاهای بی

 العاده فوقهای  هزينه

ی ديگری نيز باشند  العاده های فوق ی فرزند، ممکن است هزينه ی پايه هزينه ، افزون بر کمکی فرزند هزينه راهنماهای کمکبر طبق 
های  های فعاليت ی خصوصی، هزينه های مدرسه های مهد کودک، هزينه هايی عبارتند از هزينه که بايد پرداخت شوند. چنين هزينه

ها  های آموزش عالی. اين هزينه های تحصيل در کالج، دانشگاه يا ساير مؤسسه های پزشکی و دندانپزشکی، و هزينه هزينهورزشی، 
ی همسر به  هزينه ی سهم هر يک از والدين، کمک شود. در چنين حالتی، برای محاسبه ها تقسيم می به نسبت درآمد والدين در ميان آن

 شود. درآمد فرد پردازنده کم می درآمد فرد گيرنده افزوده، و از

 درآمد رفاهی ی همسر، و کمک هزينه ی فرزند، کمک هزينه کمک

ی فرزند و/يا همسر دريافت يا مطالبه  هزينه کنند و کسانی که کمک مقرراتی دولتی در خصوص والدينی که کمک درآمد دريافت می
 Ministry of Socialی اجتماعی و نوآوری اجتماعی ( وزارت توسعهها بايد فرمی را امضاء کنند که به  کنند وجود دارد. آن می

Development and Social Innovationی فرزند و  هزينه های مربوط به کمک دهد تا در مورد موضوع ) اجازه می
ی به اين معناست که شود. اين واگذار به وزارت گفته می» واگذاری مقام«ی همسر اقدام قانونی انجام دهد. به اين امر  هزينه کمک

ی فرزند يا همسر، به دادگاه مراجعه کند. اين  هزينه تواند برای گرفتن حکم يا تغيير حکم دادگاه در مورد کمک وزارت می
 تواند در صورت لزوم، در مورد چگونگی وصول پول از طرف ديگر نيز تصميم بگيرد. خانه همچنين می وزارت

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide
http://www.fmep.gov.bc.ca/
http://www.fmep.gov.bc.ca/
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بدرفتاری باشد، بسيار مهم است که موضوع را به وزارت توسعه اجتماعی و نوآوری اجتماعی ی بين والدين مبتنی بر  اگر رابطه
)MSDSI .اگر وزارت ) خبر دهيدMSDSI ی فرزند يا همسر  هزينه ی کمک ها در باره بپذيرد که تماس گرفتن با يکی از طرف

 دهد، با آن فرد تماس نخواهد گرفت. طرف ديگر را در خطر قرار می

گيرد محاسبه  درآمد (ولفر) می کند يا کمک ی همسر به عنوان درآمد طرفی که آن را درخواست می هزينه ی فرزند و کمک نههزي کمک
  شود. اين امر بدان معناست که هر گونه کمک مالی که فرد دريافت کند از چک کمک درآمد (ولفر) او کسر خواهد شد. می

 مقررات ماليات بر درآمد

تواند مبلغ پرداختی را از ماليات بر درآمد خود کم کند و پدر يا مادری که آن  پردازد، نمی ی فرزند می هزينه مکپدر يا مادری که ک
0F کند کند نيز آن را به عنوان درآمد گزارش نمی مبلغ را دريافت می

1. 

 

 

 

 

 

 ی همسر هزينه کمک

. های اساسی زندگی ياری کند پردازد تا او را در تأمين هزينه ی همسر پولی است که يک همسر به همسر ديگر می هزينه کمک
ی همسر به طور معمول  هزينه شود. کمک ) نيز ناميده میalimony) يا نفقه (maintenanceی همسر گاهی خرجی ( هزينه کمک

کنند که  که قانونی فدرال است هر دو مقرر می قانون طالقکه يک قانون استانی است و  قانون خانودهشود.  ماهانه پرداخت می
 ی همسر بپردازد. هزينه تواند به يکی از والدين دستور دهد که به طرف ديگر کمک دادگاه می

ی کفالت و تعهد کفيل خود را به وکيل، ميانجی و/يا قاضی  اند بايد موافقتنامه کسانی که با کفالت همسرشان به کانادا مهاجرت کرده
 ايند.ارائه نم

 ی همسر ممکن است برای کسانی که شرايط زير را داشته باشند موجود باشد: هزينه کمک

a. متأهل بوده يا هستند؛ 
b. اند؛ يا دست کم به مدت دو سال با همديگر زندگی کرده 
c. اند اما فرزندی مشترک دارند. کمتر از دو سال با همديگر زندگی کرده 

اين شرايط در مورد روابط زناشويی بين دو جنس مخالف و نيز در بين افراد همجنس مصداق دارد. برای درخواست حکم دادگاه در 
ی همسر مهلت محدودی وجود دارد. همسری که متأهل است بايد ظرف دو سال پس از طالق يا فسخ  هزينه خصوص پرداخت کمک

                                            

صادر شده  1997 یماه م 1از  يشفرزند پ ی ينههز کرد. اگر حکم کمک ييرتغ 1997 یماه م 1فرزند در  ی ينههز بر درآمد و کمک ياتمقررات مربوط به مال 1
 .کند یگزارش م مدبه عنوان درآ کند یم يافتکه آن را در یو طرف شود، یکسر م ياتاز مال پردازد یکه م یطرف یبرا ينههز کمک ينباشد، آنگاه پرداخت ا

فرزند  ی ينههز پرداخت کمک ی در باره يشتریکانادا اطالعات ب یدرآمدها ی اداره
 :کند یارائه م يرز يتدر وبسا ها ياتو مال

www.cra-arc.gc.ca/supportpayments 

http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments
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اند  اند، يا با کسی که کمتر از دو سال زندگی کرده دو سال يا بيشتر با هم زندگی کردهازدواج درخواست کند. همسرانی که به مدت 
ی همسران حق دريافت  هزينه کنند. همه فرزندی مشترک دارند، بايد ظرف دو سال از تاريخ جدايی از دادگاه درخواست کمک

ش نمايند از نظر مالی خودکفا شوند. گاهی برای يک ی همسر ندارند. هر دو همسر مسئوليت دارند که پس از جدايی تال هزينه کمک
شود، تا به يکی از همسران فرصت داده شود که به آموزشگاه برگردد،  ی همسر داده می هزينه يا دو سال حکم به پرداخت کمک

هايی از قبيل  ر بنا به دليلروز کند تا بتواند زندگی خود را تأمين کند. با اين وجود، اگ های خود را به آموزش مجدد ببيند يا مهارت
ی همسر به  هزينه دور بودن مديد از بازار کار يا ازکارافتادگی خودکفا شدن آن همسر ممکن نباشد، احتمال دارد که پرداخت کمک

 مدت نامحدود ادامه يابد.

ی  هزينه حق داده شود که کمک ی همسر وجود دارند که اگر به يکی از والدين هزينه ی کمک رسانی در باره راهنماهايی برای اطالع
توانند با وکيل موظف خانوادگی  گونه افراد می تواند طول مدت و ميزان کمک را دريابد. اين ها می همسر دريافت کند، به کمک آن

ی همسر  هزينه ها حضور دارند) يا وکيل مورد انتخاب خودشان مشورت کنند تا در خصوص راهنماهای کمک (که در دادگاه
 ت بيشتری کسب نمايند.اطالعا

ی همسر به توافق برسند، يا به قاضی مراجعه کنند تا برايشان  هزينه توانند خودشان يا با کمک يک ميانجی  بر سر کمک ها می زوج
هزينه بايد به شکل يک توافقنامه يا حکم دادگاه نوشته شود و در دادگاه ثبت شود. چنين  تصميم بگيرد. در هر حالت، شرايط کمک

 محول  شود. FMEPتواند برای به اجرا گذاشته شدن به  ای، پس از ثبت در دادگاه می وافقنامهت

گيرد. با اين وجود، رفتار يکی از همسران بر  ی همسر چندين عامل را در نظر می هزينه گيری در مورد کمک قاضی برای تصميم
ی  هزينه اند مبلغ کمک ه باعث شکست ارتباط زناشويی شدههايی ک ی تعيين شده در حکم تأثيری ندارد. علت هزينه ميزان کمک

 دهد. پرداختی را تغيير نمی

 کنند. ی همسر استفاده می هزينه ی همسر از راهنماهای کمک هزينه ی مبلغ کمک گيری در باره قاضيان برای تصميم

  همسر به اجرا گذاشته خواهد شد. ی هزينه ی تعيين شده را در زمان مقرر نپردازد، حکم کمک هزينه اگر همسر سابق کمک

 مقررات ماليات بر درآمد

هزينه را دريافت  تواند معادل آن مبلغ را از ماليات بر درآمد خود کم کند. فردی که کمک پردازد می ی همسر می هزينه کسی که کمک
به طور کامل پرداخت شود، قبل از  بايدی فرزند قابل پرداخت  هزينه کند بايد آن را به عنوان درآمد اعالم کند. هر گونه کمک می

 ی پرداخت شده به همسر به عنوان کسر ماليات مطالبه شود. هزينه اينکه فرد بتواند هر گونه کمک

 

 ی درآمدهای کانادا: هزينه در ادار ی پرداخت کمک اطالعات در باره
www.cra-arc.gc.ca/supportpayments 

 تغيير حکم دادگاه يا توافقنامه

کند  ی همسر دريافت می هزينه شان روی دهد (برای مثال کسی که کمک اند، چنانچه تغييری در موقعيت همسرانی که از هم جدا شده
 دادگاه را تغيير دهند.ی جدايی يا حکم  ديگر نيازی به آن نداشته باشد)، ممکن است بخواهند که توافقنامه

http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments
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 تغيير دادن توافقنامه

ی جديدی امضا کنند  توانند توافقنامه خواهند به توافق برسند، می اند بتوانند در مورد تغييرهايی که می اگر همسرانی که از هم جدا شده
توانند به دادگاه  نند به توافق برسند، میو در آن تغييرهای مورد توافقشان را برشمارند و در دادگاه ثبت نمايند. اگر زوج جدا شده نتوا

  بروند و از قاضی بخواهند تا توافقنامه را تغيير دهد و حکم صادر کند.

 تغيير دادن حکم دادگاه

ی خود را طی حکم توافقی صادره از دادگاه تنظيم کرده باشند، برای هر  اگر زوجی طی حکم دادگاه از هم جدا شده باشند يا توافقنامه
) varying an orderحکم ( کردن دگرگونگونه تغييری در آن حکم بايد به دادگاه مراجعه کنند. تغيير دادن حکم دادگاه را 

 نامند. می

هزينه دليل خوبی دارند.  ی نشان دهند که برای تغيير حکم در مورد نگهداری فرزند، دسترسی به فرزند يا کمکزوج بايد به قاض
های  ی دليل خوب اين است که درآمد يکی از والدين به طور چشمگيری تغيير کرده است. بعضی از حکم برای مثال، يک نمونه

ها تسليم  گونه حکم هايی بايد قبل از پايان مدت اين ير يا تمديد چنان حکمهزينه دارای محدوديت زمانی هستند. درخواست تغي کمک
 دادگاه شود.

 تقسيم دارايی

 شود. حکم دادگاه در مورد تقسيم دارايی تقريباً هرگز توسط قاضی تغيير داده نمی

ها غير عادالنه باشد؛ با اين حال،  طرفشوند که برای يکی از  های تقسيم دارايی تنها هنگامی توسط قاضی تغيير داده می توافقنامه
طرفانه و مستقل برخوردار بوده باشند، قاضی به طور معمول  اگر هر دو طرف در زمان تنظيم توافقنامه از مشورت حقوقی بی

توانيد از يک وکيل  ی تقسيم دارايی را تغيير دهيد، می هايی را تغيير نخواهد داد. اگر بخواهيد حکم دادگاه يا توافقنامه چنان توافقنامه
 مشورت حقوقی بگيريد.

 

  ی مسائل مربوط به قانون خانواده از اين وبسايت ديدن کنيد: برای اطالعات بيشتر در باره
www.familylaw.lss.bc.ca 

 شود: يافت میسی در نشانی زير  راهنمايی در مورد قانون جديد خانواده در بی
resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-eng.pdf 

 خط تلفن انجمن خدمات حقوقی برای مشورت با وکالی خانواده 
)Legal Service Society Family Telephone Advice Lawyers( 

 کنند.  راهنمايی می» گام بعدی«ی  ی تلفنی کوتاه، در باره وکالی قانون خانواده طی يک مکالمه
 تماس بگيريد. 1-866-577-2525سی)  يا شماره رايگان (در بی 604-408-2172ی  با شماره

 

  

http://www.familylaw.lss.bc.ca/
http://www.familylaw.lss.bc.ca/
http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-eng.pdf
http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-eng.pdf
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 منابع حقوقی

 سی  انجمن آزاديهای مدنی بی
)BC Civil Liberyties Association( 

اين انجمن به افرادی که در باره تخلف از آزاديهای مدنی از سوی 
دولت، کارفرمايان يا ديگر سازمانها شکايت دارند به طور مستقيم 

 کند. کمک می
 

550-1188 West Georgia Street 
Vancouver, B.C. V6E 4A2 

  2919-687-604  تلفن:
www.bccla.org 

 
 سی  ی حقوقی از سالخوردگان بی مرکز حمايت و مدافعه

)BC Centre for Elder Advocacy and Support( 
دسترسی سال است که به دليل درآمد پايين و موانع ديگر  55برنامه دفاع حقوقی و کلينيک حقوق سالخوردگان برای سالمندان باالی 

 شود. کنند. معرفی و ارجاع افراد از طريق خط تلفنی بدرفتاری و اطالعات سالمندان انجام می به عدالت پيدا نمی
 

1199 West Pender Street 
Vancouver, B.C. V6E 2R1 

www.bcceas.ca 
 

 :خط تلفن رايگان اطالعات و کمک به سالمندان
1-866-437-1940 

 
 :تلفن اداری مرکز حمايت و دفاع از سالخوردگان

604-688-1927 
 

 سی  ائتالف حقوق بشر بی
)BC Human Rights Coalition( 

 کند. گری، پژوهش و دفاع در باره حقوق بشر ارائه می اطالعات، آموزش، تربيت، مشاوره، بازرسی، ميانجی
  

1202-510 West Hastings Street 
Vancouver, B.C. V6B 1L8 

  8474-689-604 لوئر مين لند:
  8474-689-877-1سی: ساير جاهای بی

www.bchrcoalition.org 
 

  

http://www.bccla.org/
http://www.bccla.org/
http://www.bcceas.ca/
http://www.bcceas.ca/
http://www.bchrcoalition.org/
http://www.bchrcoalition.org/
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 سی  مرکز دفاع از منافع همگانی بی
)BC Public Interest Advocacy Centre: BCPIAC( 

به دنبال پيشبرد منافع گروههايی است که به طور کلی در مسائل عمده مربوط به همگان حضور و  يک انجمن غير انتفاعی که
 ای ندارند يا حضورشان اندک است. نماينده

 
Suite 208-1090 West Pender Street 

Vancouver, B.C. V6E 2N7 
  3063-687-604 تلفن:

www.bcpiac.com 
 

 های کلی از استانداردهای استخدامی  پرسمان
)Employment Standards General Enquiries( 

 
 3316-663-800-1تلفن رايگان در بی.سی.: 

www.labour.gov.bc.ca/esb/contact/welcome.htm  
 

 )CLASجامعه ( انجمن کمکهای حقوقی
به منظور اصالح قانونهای مربوط به کسانی که از نظر اقتصادی، اجتماعی، فيزيکی و روانی وضع نامساعدی دارندبه طرح 

سی و  کند. اين انجمن همچنين درخواستهای تجديد نظر بيمه کار، تجديد نظر ايمنی کار بی های آزمايشی قضايی اقدام می پرونده
 کند. جديد نظر دادگاه ولفر و قانون ماليات خيريه را بررسی میبازنگری قضايی برای ت

 
Suite 300-1140 West Pender Street 

Vancouver, B.C. V6E 4G1 
 3425-685-604تلفن: 

 6222-685-888-1تلفن رايگان: 
www.clasbc.net 

 
 برنامه اطالعات دادگاه برای مهاجران 

)Court Information Program for Immigrants: CIPI( 
سی برای مهاجران چينی، ويتنامی، آسيای جنوبی، فرانسوی زبان و اسپانيايی زبان و پناهندگانی که  های بی انجمن آموزشی دادگاه

دادگاه حاضر شوند، ممکن است به عنوان قربانی، شاهد، متهم، يا به عنوان يکی از طرفهای مطرح در يک پرونده حقوقی در 
 کند. اطالعات و معرف فراهم می

 
  

 دادگاه استانی ونکوور
Vancouver Provincial Court 

 222 Main Street 
 Vancouver, B.C. V6A 2S8 
 
 6087-660-604 کارمند چينی و ويتنامی زبان: 
 5727-760-604  کارمند جنوب آسيايی: 
 www.lces.ca/CIPI2  
 

  

http://www.bcpiac.com/
http://www.bcpiac.com/
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/contact/welcome.htm
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/contact/welcome.htm
http://www.clasbc.net/
http://www.clasbc.net/
http://www.lces.ca/CIPI2
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 اطالعات قانونی تلفنی 
)Dial-a-Law( 

ای از نوارهای ضبط شده  ) کتابخانهCanadian Bar Associationاين خدمت تلفنی فراهم آمده از سوی انجمن وکيالن کانادا (
توان از طريق اينترنت دانلود و چاپ  دهد. متن اين نوارها را می در بی.سی. میاست که به مردم اطالعاتی را در باره قانون خانواده 
 .کرد. متنها به زبانهای چينی و پنجابی موجود هستند

 
 4680-687-604 لوئر مين لند: 
 5297-565-800-1 .:ی.سیب یجاها يرسا 
 www.dialalaw.org  
 

 ش  قضايی انجمن آموز
)Justice Education Society( 

 کند. آشنايی با دادگاه و اطالعات در باره سيستم قضايی کانادا را در سطح استان ارائه می
 
 260-800 Hornby Street 
 Vancouver, B.C., V6Z 2C5 
 9870-660-604تلفن:  
 3470-775-604فکس: 
 JusticeEducation.cawww. 
 

 )LSLAPی حقوقی دانشجويان حقوق ( برنامه مشاوره
های دادگستری. اين مراکز  به سرپرستی وکيل UBCی حقوقی از سوی دانشجويان رشته حقوق دانشگاه  مراکز رايگان مشاوره

 کنند. راهنمايی در مناطق مختلف لوئر مين لند کمک حقوقی ارائه می
 
 5791-822-604تلفن:  
 www.lslap.bc.ca 
 

 خدمات ارجاع به وکيل 
)Lawyer Referral Service(  

دقيقه  30ی ماليات، با يک وکيل مالقاتی به مدت  $ به اضافه25گذارد، در ازای  در اختيار فرد می نام و شماره تلفن يک وکيل را
 دهد. ترتيب می

 
 3221-687-604 لوئر مين لند: 
 1919-663-800-1 ساير جاهای بی.سی.: 
 Service-Referral-www.cbabc.org/Advocacy/Initiatives/Lawyer 
 

 کمک حقوقی  –انجمن خدمات حقوقی 
)Legal Services Society- Legal Aid( 

کنند. کمک حقوقی تنها برای مشکالت حقوقی مهم و در شرايط  به کسانی که توانايی وکيل گرفتن ندارند کمکهای حقوقی ارائه می
جناييی، پناهندگی و   گذارد و تنها در موضوعهايی از قانون مانند خانواده، دگی و فعاليتهای حياتی فرد اثر میمحدودی که بر زن
گذارد و کارکنان خود را برای  ها و بروشورهای گوناگونی را در باره قانون در دسترس می شود. همچنين جزوه مهاجرت ارائه می

 کند. در سراسر بی.سی. دفترهای کمک حقوقی فراوانی وجود دارند. ارائه اطالعات حقوقی به سطح شهر اعزام می
 
 2172-408-604 لوئر مين لند: 
 2525-577-866-1 ساير جاهای بی.سی.: 
 www.lss.bc.ca 

http://www.dialalaw.org/
http://www.justiceeducation.ca/
http://www.lslap.bc.ca/
http://www.cbabc.org/Advocacy/Initiatives/Lawyer-Referral-Service
http://www.lss.bc.ca/
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 ی حقوقی موزاييک  ی مدافعه برنامه
)MOSAIC Legal Advocacy Program( 

درآمد (بدون توجه -های مهاجرت، استانداردهای استخدامی و قانون فقر به نوآمدگان کم حقوقی و ارجاع در زمينه راهنمايی، وکالت
 کند. به وضعيت قانونی آنها)، مهاجران و پناهندگان ارائه می

 
 1720 Grant Street, 2nd floor 
 Vancouver, B.C. V5L 2Y7 
 0061-629-604فکس: : 9626-254-604  تلفن 
 www.mosaicbc.com 
 

 حقوق چند زبانی 
)Multilingolegal.ca( 

ای، فارسی،  کند (عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، کره منابع آموزش حقوق همگانی بی.سی. را به ُنه زبان مختلف ارائه می
 دانلود موجودند.پنجابی، اسپانيايی و ويتنامی). اين انتشارات برای 

 
 www.multilingolegal.ca 
 

 )People’s Law Schoolمدرسه حقوق مردم (
هايی را به چندين زبان ارائه  کند. خدمات و نشريه های آموزشی در باره قانون منتشر می کند و جزوه می برگزارکالسهای رايگان 

 کند. می
  
 150-900 Howe Street 
 Vancouver, B.C. V6Z 2M4 
 5400-331-604تلفن:  
 www.publiclegaled.bc.ca 
  

 برنامه دفاع حقوقی کارگران کشاورزی 
)PICS Agricultural Workers’ Legal Advocacy Program( 

تدوين شده است که به کارگارن بخش کشاورزی که با موانعی چندگانه روبرويند کمک کند و آنها را در اين برنامه برای اين منظور 
های  مواجهه با موضوعهای حقوقی مربوط به بيمه کار، هيأت غرامت کارگران، تأمين سالخوردگان، مکمل درآمد تضمينی و پرونده

 شان کمک کند.شکايت از کار افتادگی و نيز در مورد عدم پرداخت دستمزد
 

205-12725 80th Avenue 
Surrey, B.C. V3W 3A6 

604-596-7722 
www.pics.bc.ca 

 
 دفتر راهنمايی کارگران 

)Workers’ Advisor Office( 
 کند. ارائه می ) مشکل دارند کمکWorkSafeBCسی ( به کارگرانی که بر سر ادعای غرامت خود با ايمنی کار بی

 
  4261-663-800-1تلفن:

www.labour.gov.bc.ca/wab  
 

  

http://www.mosaicbc.com/
http://www.multilingolegal.ca/
http://www.publiclegaled.bc.ca/
http://www.pics.bc.ca/
http://www.pics.bc.ca/
http://www.labour.gov.bc.ca/wab/
http://www.labour.gov.bc.ca/wab/
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 دسترسی خيريه 
)Access Pro Bono( 

 .بخشد یرا بهبود م يیمردم به عدالت قضا یدسترس سی، یدر ب يگانخدمات را ی با ارائه
 
  3195-482-604 تلفن: 
 www.accessprobono.ca 

 مرکز حقوقی ويکتوريا (دانشجويان حقوق دانشگاه ويکتوريا)
)Victoria Law Centre—UVIC Law Students( 

 کند. راهنمايی، کمک و وکالت را به کسانی که توانايی وکيل گرفتن ندارند ارائه می
 
 225-850 Burdett Ave. 
 Victoria, B.C. V8W 0C7 
  1221-385-250     تلفن: 
 www.thelawcentre.ca 
 

 انجمن کارگران خانگی وست کوست 
)West Coast Domestic Workers Association( 

انجمنی غير انتفاعی است که کمک حقوقی رايگان را در قالب دفاع، حمايت و مشاوره به پرستاران خانگی در  WCDEAانجمن 
  کند. بريتيش کلمبيا ارائه می

  
302-119 West Pender Street 

 Vancouver, B.C. V6B 1S5 
 4482-669-604تلفن:  
 4482-669-888-1تلفن رايگان:  
 www.wcdwa.ca 

  

http://www.accessprobono.ca/
http://www.thelawcentre.ca/
http://www.wcdwa.ca/
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سازمانهای اجتماعی 
)COMMUNITY AGENCIES( 

ليست زير فهرست کاملی از خدمات و سازمانهای مربوط به 
  واردان در بريتيش کلمبيا نيست. تازه

AMSSAسی ( ، پرسمان بیEnquiry BC ،خدمات کانادا ،(
 PovNet canديده  و  کتاب سرخ، خط اطالعات تلفنی بزه

همگی اطالعاتی را در باره خدمات و سازمانهای موجود فراهم 
 کنند. می

 
 

 سی  های چند فرهنگی و سازمانهای خدماتی بی همبستگی انجمن
(AMSSA) 

AMSSA  های چند فرهنگی و خدمات اسکان مهاجران را در سطح بی.سی. اجرا  سازمان است که برنامه 80ائتالفی از بيش از
 تواند شما را به يک سازمان سکناگزينی در محل معرفی کند. می AMSSAکنند.  می

  
 2780-718-604 لوئر مين لند: 
 5560-355-888-1 ساير جاهای بی.سی.: 
 www.amssa.org 
 

 خدمات حمايت از زنان کتک خورده 
)Battered Women Support Services( 

BWSS  ،اند و نيز کسانی که کارشان به سيستم  پردازد که خشونت ديده و همراهی با زنانی می یرسان اطالعدفاع، به حمايت
آمد و حفاظت کودک  همچنين در مواجهه با دستگاههای ديگر مانند کمک در BWSSقضايی کشيده شده است. برنامه دفاع حقوقی 

 دهد. راهنمايی حقوقی نمی BWSSکند. دفاع حقوقی  نيز خدمات دفاعی ارائه می
 
 1867-687-604 خط بحران و دريافت شکايت: 
 1868-687-604  خط اداری: 
 6732-687-604  تله تايپ: 
 www.bwss.org 
 

 سی  خدمات بی
)Service BC( 

برنامه، خدمات يا شخص مورد نظرتان در دولت استانی کند تا به  ای است که به شما کمک می سی اداره خدمات دولت استانی بی
 سی دسترسی پيدا کنيد. بی
 
 2421-660-604  لند: لوئر مين 
 6121-387-250  ويکتوريا: 
 7867-663-800-1  سی: ساير نقاط بی 
 0303-775-604  لند: لوئر مين –دد  ت 
 8773-661-800-1   سی: ساير نقاط بی –دد  ت 
 www.servicebc.gov.bc.ca  

http://www.amssa.org/
http://www.bwss.org/
http://www.servicebc.gov.bc.ca/
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 موزاييک  يدهد بزهبرنامه چند فرهنگی کمک به 
)MOSAIC Multicultural Victim Assistance Program( 

جنايت، صرفنظر از دخالت يا عدم دخالت  يدگاند بزهحمايتهای چند زبانی و حساس فرهنگی را به  يدهد بزهبرنامه خدمات 
کنند:  ای ارائه می کند. آنها خدمات زير را به مهاجران، پناهندگان و نوآمدگاه با هر پسزمينه و سابقه پليس/دستگاه قضايی، ارائه می

ن و کمک به شما اطالعات مربوط به عدالت و دستگاه قضايی، دفاع و هواداری، همراهی و آموزش همگانی. کارکنان با گوش داد
 کنند.  در چاره جويی برای درد و ناراحتی خود پشتيبانی عاطفی را نيز فراهم می

 
1720 Grant Street, 2nd floor 

 Vancouver, B.C. V5L 2Y7 
  3932-254-604 فکس:9626-254-604  تلفن:  
 www.mosaicbc.com 
 

 توقف خشونت موزاييک برنامه مشاوره
)MOSAIC Stopping the Violence Counselling Program( 

برای زنانی است  STVدهد. برنامه  ی فردی و گروهی را به زنان بدرفتاری ديده می ) مشاورهSTVبرنامه مشاوره توقف خشونت (
زخمهای مانده از -امدهای دراز مدت روان، و همچنين برای زنانی است که با پياند متحمل شدهکه خشونت جسمی و / يا جنسی 

دانش و مهارت الزم را برای کمک کردن به  STVدوران کودکی، از جمله بدرفتاری در اوان کودکی دست به گريبانند. مشاوران 
های  اند تا با جامعه ای ديده اند دارند. آنها همچنين آموزشهای ويژه زنانی که در اثر خشونت و بدرفتاری ضربه روحی ديده

 های متفاوت کار کنند. چندفرهنگی، زنان دارای زبان و سابقه
 

1720 Grant Street, 2nd floor 
 Vancouver, B.C. V5L 2Y7 
 3932-254-604فکس:   9626-254-604تلفن:  
 www.mosaicbc.com 
  

 )REACH Community Health Centreمرکز بهداشت اجتماعی  (
 )MFCمرکز چند فرهنگی خانواده (

  
(604) 254 6468 

1145 Commercial Drive, Vancouver, BC V5L 3X3 
  info@reachcentre.bc.caايميل عمومی: 

www.reachcentre.bc.ca 
 

  211سی  بی
)BC 211( 

 لند. ها و خدمات محلی، اجتماعی و دولتی در سراسر لوئر مين ی سازمان راهنمای آنالين در باره
 
 www.bc211.ca 

 
 سرويس کانادا 

)Service Canada( 
 است.ی خدمات و اطالعات دولت فدرال  برای ارائه ای سرويس کانادا شبکه

  
 www.servicecanada.gc.ca 

http://www.mosaicbc.com/
http://www.mosaicbc.com/
mailto:info@reachcentre.bc.ca
http://www.reachcentre.bc.ca/
http://www.reachcentre.bc.ca/
http://www.bc211.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/


 

Legal Issues for Newcomers: Information about Income Security and Government Services for Newcomers to Canada Residing in B.C. 60 
[Persian] 

 لند انجمن چند فرهنگی خدمات حمايتی خانواده ونکوور و لوئر مين
)Vancouver & Lower Mainland Multicultural Family Support Services Society( 
 

5000 Kingsway Plaza III 
#306-4980 Kingsway, Burnaby 

B.C. V5H 4K7 
  3267-436-604فکس: 1025-436-604 تلفن:

www.vlmfss.ca 
 

 سی  بی ی يدهد بزهپيوند 
)VictimLINK BC( 

 گذارد. ديدگان می اطالعاتی را در باره سازمانهای اجتماعی محلی در اختيار بزه
 
  0808-563-800-1 تلفن رايگان: 
  6301-836-604يا متن: 0885-875-604 تله تايپ: 
 www.victimlinkbc.caVictimLINK:  

 
 PovNetی حقوقی  منابع مدافعه

تيار مدافعان حقوقی، گروههای چنين منابع مفيدی را در اخ فهرست جامعی از گروههای هواداری کننده موجود در بريتيش کلمبيا، هم
 گذارد. اجتماعی و همگان را در اختيار می

 
 www.povnet.org 
 

http://www.vlmfss.ca/
http://www.vlmfss.ca/
http://www.victimlinkbc.ca/
http://www.povnet.org/

