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 ن الكفالةودي 
 

إلى القريب الذي تم كفالته خالل ) ويلفر(يكون الكفيل مدينًا بديون الكفالة عند قيام حكومة المقاطعة بمنح راتب اإلعانة المالية 
هو الوعد الذي يقطعه الكفيل لدائرة الهجرة والجنسية في دعم ذويه لفترة زمنية تتراوح ) الكفالة(إن تعهد الرعاية . مدة الكفالة

على وثيقة التّعهد، يكون هذا الشخص أيضًا ) أحد المشاركين في الكفالة(إذا وّقع شخص آخر . ر سنواتمن ثالث إلى عش
 . هذه هي ديون المقاطعة ويمكن أن يكون مقدارها ضخمًا جدًا. مسؤوًال مسؤولية كاملة عن ديون الكفالة

 
إذا إستلم الشخص المكفول . المقاطعة إخطار الكفيل إذا قدم الشخص المكفول طلبًا للحصول على راتب اإلعانة المالية، ستحاول

ستقوم المقاطعة بإرسال بيانات شهرية إلى . راتب اإلعانة، ستقوم المقاطعة بإخطار الكفيل ودائرة الهجرة والجنسية الكندية
ل إذا كان هذا األمر ومع ذلك، سوف لن يتم اإلتصال بالكفي. الكفيل توضح فيها مبلغ الديون ونسبة الفوائد المتراكمة عليها

 ). على سبيل المثال، إذا كان الكفيل شخص عنيفًا(سيضع سالمة المكفول للخطر 
 

 :ن الكفالةالنتائج المترتبة على وجود ديو 
 

 :تملك ديون الكفالة بعض الخصائص المميزة
 

د عائلته ما لم يقم بدفع سوف لن يكون الشخص الذي عليه ديون الكفالة قادرًا على القيام بكفالة شخص آخر من أفرا •
 .مبلغ الدين كامًال

 
وإذا . لكفيل إلى المحكمةهناك مهلة محددة لقيام الحكومة بإحالة  خالفًا لمعظم األنواع األخرى من الديون، ليست  •

كانت حكومة المقاطعة مدينة بمبلغ معين للكفيل، فإنها قد تكون قادرة على اإلحتفاظ بهذا المبلغ لسداد الديون 
 .تراكمةالم

 
 Sponsorship Default Recovery(تقوم المقاطعة بجمع ديون الكفالة من خالل برنامج إستعادة ديون الكفالة المتراكمة 

Program .( إذا قررت المحكمة بأن الكفيل مسؤول عن دفع . الكفيل الى المحكمة إحالةمثل أي دائن آخر، قد تختار المقاطعة
إذا لم يتم دفع المبلغ، يمكن للمقاطعة . الديون، فإنها ستصدر أمرًا بدفع الديون المستحقة مضافًا إليها الفوائد والتكاليف القانونية

 .اإلستيالء على جميع مدخرات أو رواتب أو حتى منزل الكفيل
 
 يةظروفك الشخص 
 

على سبيل المثال، عانيت من (شخصية تفسر سبب عدم قيامك اإللتزام بتعهد الكفالة  ًاإذا كانت لديك، بإعتبارك الكفيل، ظروف
مرض، فقدت وظيفتك، إضطررت إلى هجر المكفول بسبب سوء المعاملة أو لم يتم إخطارك عن قيام المكفول بتقديم طلب 

خذ بنظر اإلعتبار هذه الظروف يجوز للمقاطعة األ. ، يتوجب عليك إبالغ المقاطعة بهذا)الحصول على اإلعانة المالية
 ).يجري النظر في عدالة هذه السياسة من قبل المحاكم وهي قابلة للتغيير(الشخصية، ولكنها غير ملزمة بذلك 

 
 :خياراتك 
 

من الممكن دائمًا أن يكون قد حدث خطأ في . اطلب تقسيمًا للديون، بما في ذلك تاريخ البدء بمنح راتب اإلعانة المالية •
 . في تحديد مقدار الديون الحساب

 
في المستقبل، فإن الحكومة قد توافق  اإذا لم تكن قادرًا على دفع الديون اآلن ولكن تعتقد بأنه ستكون قادرًا على دفعه •

كذلك، قد ال تحاول المقاطعة إستعادة الديون منك إن كنت تتلقى راتب اإلعانة . كقانوني ضد بإجراءعلى تعليق القيام 
 . المالية

 
 .اطلب من المقاطعة قبول تسديد الديون على أقساط •
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قد توافق المقاطعة على القيام بذلك إذا كان المدين من األفراد . اطلب من المقاطعة إلغاء أو شطب جزء أو كل الديون •
 .المعوزين وهذا يعني أن الشخص المدين لديه راتب قليل وليست لديه أية ممتلكات

 
من المحتمل أنها ستقوم (لمعرفة ما اذا كانت المقاطعة ستتخذ أية اجراءات قانونية ضدك أم ال ال تفعل شيئًا وانتظر  •

 ).بذلك
 

إلى الوصي والذي ) مع بعض اإلستثناءات(عندما تعلن إفالسك، يجب عليك إعطاء ممتلكاتك الخاصة . اعلن إفالسك •
تكون مسؤوًال بعد ذلك عن هذه الديون المتراكمة مع بعض اإلستثناءات، فإنك لن . يقوم بدوره ببيعها لتسديد الديون

 ).اإلفالس(لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بوكيل التفليسة . عليك
 

 . إذا كان ممكنًا، إحصل على المشورة القانونية لمعرفة ما هو األفضل بالنسبة لظروفك الشخصية
 

 :مصادر هامة
 

 وزارة التنمية اإلجتماعية في بريتش كولومبيا
 .يمكن للكفالء الذين يرغبون في اإلستفسار عن ديونهم االتصال بقسم الخدمات اإلدارية والمالية في وزارة التنمية اإلجتماعية

 )6إختر الرقم ( 2363-815 877 1 :الرقم المجاني
 

Clicklaw 
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 :مالحظة
 4تم التحديث في . 2010حقوق الطبع محفوظة لجمعية موزاييك . تعطي هذه المقالة معلومات فقط وال تقدم المشورة القانونية

 .2011كانون الثاني /يناير
 

في بريتش كولومبيا، حكومة كندا ومقاطعة أصبح هذا المشروع ممكنًا من خالل الدعم المالي المقدم من المؤسسة القانونية 
 .بريتش كولومبيا

 
 هذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين موزاييك ومدرسة الشعب القانونية
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