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 بدهی کفالت
 

بپردازد، کفيل ) ولفر(اگر دولت استانی در طول مدت تعهد کفالت به خويشاوندی که تحت تکفل است کمک درآمد 
 Citizenshipی شهروندی و مهاجرت کانادا  ها به اداره تعهد کفالت به معنی قولی است که کفيل. شود کار میبده

and Immigration Canada (CIC) اگر يک . سال حمايت کنند 10تا  3يشاوند خود به مدت دهند که از خو می
آن فرد نيز به طور کامل مسئول بدهی کفالت خواهد را امضا کند،  تعهد کفالتنيز ) ی دوم امضاکننده(شخص ديگر 

 .اين بدهی به دولت استانی است و ممکن است که قبض آن مبلغ خيلی بااليی باشد. بود
اگر فرد تحت . درآمد کند، دولت استانی سعی خواهد کرد که کفيل را آگاه کنداگر فرد تحت تکفل درخواست کمک 

را مطلع خواهد ) CIC(ی شهروندی و مهاجرت کانادا  تکفل کمک درآمد دريافت کند، دولت استانی کفيل و اداره
ن وجود، اگر با اي. ی مربوطه را هر ماهه برايش پست خواهد کرد های بدهی کفيل و بهره دولت استانی قبض. کرد

برای مثال، اگر کفيل (مطلع شدن کفيل برای فرد تحت تکفل خطرساز باشد، با کفيل تماس گرفته نخواهد شد 
 ).بدرفتاری کرده باشد

 
 پيامدهای داشتن بدهی کفالت

 
 :های خاصی است بدهی کفالت دارای ويژگی

اش شود تا زمانی  ی از خانوادهکسی که دارای بدهی کفالت باشد اجازه نخواهد داشت که کفيل عضو ديگر •
 .های معوقه را بپردازد که بدهی

و اگر . بر خالف بيشتر نوعهای ديگر بدهی، حکومت برای به دادگاه کشاندن کفيل محدوديت زمانی ندارد •
دولت استانی به فرد تحت تکفل پولی بدهکار باشد، دولت ممکن است که مجاز باشد که آن پول را به جای 

 .بدهی بردارد
 

 Sponsorship Default(ی کفالت  بدهی پرداخت نشدهجبران  ی  بدهيهای کفالت را طبق برنامهدولت استانی 
Recovery Program (اگر . تواند که کفيل را دادگاهی کند دولت میمانند هر طلبکار ديگری،  .کند گردآوری می

که مبلغ پرداختی شامل بدهی معوقه به  دادگاه حکم دهد که يک کفيل مسئول پرداخت بدهی است، احتمال دارد
های بانکی، درآمد  تواند سپرده اگر بدهی پرداخت نشود، دولت استانی می. های حقوقی شود ی بهره و هزينه اضافه

 .ی کفيل را مصادره کند يا حتا خانه
 

 شرايط شخصی شما
 

برای (تعهد کفالتی شما را توضيح دهد اگر شما، به عنوان يک کفيل، دارای شرايط خاصی باشيد که دليل نپرداختن 
مثال، اگر بيمار شده باشيد، کارتان را از دست بدهيد، مجبور شده باشيد که فرد تحت تکفل را به دليل بدرفتاری او 

، بايد دولت )ترک کرده باشيد، يا به شما اطالع داده نشده باشد که فرد تحت تکفل درخواست کمک درآمد کرده است
ممکن است که دولت استانی اين شرايط خاص شما را در نظر بگيرد، هر چند . جريان بگذاريداستانی را در 

منصفانه بودن چنی سياستی ممکن است که از سوی دادگاه بررسی شود و تغيير پيدا (موظف به چنين کاری نيست 
 ).کند

 
 های شما گزينه

 
. درخواست ريز مبلغ بدهی کنيد، از جمله هنگامی که پول به عنوان کمک درآمد پرداخت شده باشد •

 .همواره امکان آن وجود دارد که در تعيين مبلغ اشتباهی صورت گرفته باشد
اگر تنوانيد بدهی را در آن زمان بپردازيد، اما معتقد باشيد که در آينده خواهيد توانست که آن را بپردازيد،  •

همچنين، اگر شما . دولت استانی ممکن است موافقت کند که اقدام به وصول طلب را به تعويق بيندازد
 .کنيد، ممکن است که دولت استانی برای دريافت بدهی اقدامی نکند کمک درآمد دريافت می

 .بندی کند درخواست کنيد که دولت استنی بدهی شما را قسط  •
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اگر بدهکار تهيدست باشد، يعنی . ی آن را ببخشد از بدهی يا همه درخواست کنيد که دولت استانی بخشی •
اگر فرد بدهکار دارای درآمد کمی باشد و اموالی نداشته باشد، دولت استانی ممکن است که با اين کار 

 .موافقت کند
ين احتمال دارد که چن(کند يا نه  هيچ کاری نکنيد، و صبر کنيد که آيا دولت استانی اقدام به وصول می •

 ).اقدامی انجام دهد
بايد به يک ) با برخی استثناها(هنگامی که اعالم ورشکستگی کنيد، دارايی شما . اعالم ورشکستگی کنيد •

با برخی استثناها، شما . معتمد سپرده شود، و او آن را خواهد فروخت تا پول طلبکاران شما را بپردازد
برای اطالعات بيشتر، با يک معتمد ورشکستگی . د بودايد نخواهي هايی که به بار آورده ديگر مسئول بدهی

 .صحبت کنيد
 

ی شما بهترين اقدام ممکن چيست با يک مشاور حقوقی  در صورت امکان، برای اينکه دريابيد در موقعيت ويژه
 .صحبت کنيد

 
 منابع

 
 )B.C. Ministry of Social Development( سی ی اجتماعی بی وزارت توسعه
ی خدمات اداری و  ی اجماعی، شعبه تونند با وزارت توسعه لند در مورد بدهی خود استعالم کنند میکفيلهايی که ماي

 .مالی تماس بگيريد
 )را انتخاب کنيد 6ی  گزينه( 2363-815 877 1: تلفن رايگان

 
 )Clicklaw(کليک الؤ 

 .کند وبسايتی که اطالعات حقوقی را به چندين زبان ارائه می
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 يادداشتها

 
 .)MOSAIC( موزائيک 2011کپی رايت . ی حقوقی ی اطالعات است، نه مشاوره اين نوشته تنها برای ارائه
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، دولت کانادا و دولت استانی )Law Foundation of BC(سی  اجرای اين پروژه با کمک مالی بنياد حقوق بی
 .بريتيش کلمبيا ميسر شد

 
 است  )People’s Law School(اين پروژه حاصل همکاری موزائيک و آموزشگاه حقوق مردم 

 


