
Travel Loan Debt for Convention Refugees [Arabic] 

 لالجئين المعتمدين وفق اإلتفاقية ذي يتم منحهقرض السفر الديون 
  
يتوجب على معظم الالجئين الذين قامت الحكومة الكندية بكفالتهم وإعادة توطينهم في كندا على دفع تكاليف الفحص الطبي في  

والالجئون الذين ال يمكنهم الدفع، . تدفع الحكومة هذه النفقات فقط في ظروف إستثنائية للغاية. إلى كندا رحلتهمالخارج وتكاليف 
يعرف هذا القرض . إعادة دفعه مع الفائدة عليهم يمكنهم الحصول على قرض من دائرة الهجرة والجنسية الكندية والذي يتوجب

 .بقرض السفر أو قرض النقل
 

دوالر  10000في بعض األحيان، قد يتوجب على األسرة سداد مبلغ يزيد عن . دوالر 10000الواحد قد يبلغ مقدار القرض 
ض السفر ن قرويمكن أن يصبح دي. أن يحصلوا على قرض منفصل 18حيث أنه يمكن ألي من األبناء الذين هم فوق سن الـ 

 . عبئًا ماليًا كبيرًا على الالجئين الذين يبدئون حياة جديدة في كندا
 

 سداد قرض السفر
 

إذا كنت تحصل على راتب من . يومًا من وصولك إلى كندا 30قد يتوجب عليك البدء بسداد قرض السفر في فترة ال تتعدى 
 . لسنة واحدة ائدةبرنامج المساعدة في إعادة التوطين، فإن الحكومة غالبًا ما تسمح بتمديد فترة السماح بدون ف

 
 72إلى  12من (بقى منه يحدد مقدار القرض والوقت الذي لديك لدفع ما ت. أقساط شهرية يتوقع منك أن تسدد القرض على

 .ب الفائدة على الرصيد غير المدفوعستتح). شهر
 

 ).welfare( المالية من حكومة المقاطعة قد تضطر إلى دفع مبالغ شهرية حتى لو كنت تتلقى راتب اإلعانة
 

 عواقب عدم سداد القرض
 

إن الفشل في دفع قرض السفر ال يكون سببًا . تأخرت في دفع األقساطتقم بسداد المبلغ المطلوب أو  معناه أنك لمعدم السداد 
 :الحكومة الكندية من أجل إسترداد األموال القيام بما يلي عإذا تأخرت في دفع مبلغ القرض، تستطي. لترحيلك من كندا

 
 وأية أموال أخرى تستحقها من الدوائر الفدرالية األخرى؛ اإلحتفاظ بمستحاقاتك من ضريبة الدخل الفدرالية •
 إرسال ملفك إلى وكالة خاصة لتحصيل الديون؛ أو •
 .إلى المحكمة ووضع اليد على مدخراتك أو راتبك أو حتى منزلك حالتك أ •

 
 .ى كنداكذلك، إذا كنت متأخرًا في سداد القرض، ربما لن تكون قادرًا على كفالة أحد أفراد أسرتك للمجيء إل

 
 :خياراتك

 
إذا كنت تواجه مشاكل في سداد قرض السفر الذي حصلت عليه، يمكن للحكومة أن توافق على خفض أو تأجيل إستحصال 

 .األقساط أو تمديد فترة سداد الدين
 

منخفض ربما لديك دخل . جعلك تمر بضائقة ماليةيسيتوقع منك شرح ظروفك الشخصية وإظهار أن دفع األقساط الحالية س
 .يجب عليك عمل قائمة تبين فيها دخلك وكافة نفقاتك. ومصاريف كثيرة، أو أن حالتك الصحية تمنعك من العمل

 
في حاالت خاصة، إذا كان يمكنك إظهار عدم وجود أي إحتمال واقعي لدفع المبلغ اآلن أو في المستقبل، فإن الحكومة قد توافق 

 .على مسامحتك أو شطب الدين بأكمله
 

كانت لديك مشاكل ديون أخرى، مثل ديون البطاقة اإلئتمانية، فإن الجمعية اإلستشارية اإلئتمانية تقدم إستشارة مجانية تتعلق  إذا
 .كإفالسدث مع وكيل التفليسة حول إعالن مجال لدفعها، تحكثيرة وليس لديك أي لديك ديون  تإذا كان. بالديون
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 :مصادر هامة
 

 الديونخدمات تحصيل 
 .لة عن تحصيل ديون قرض السفرؤدائرة تابعة للحكومة الفدرالية وهي مسهذه 

 7301-667 800 1 : رقم الهاتف المجاني
 

 جمعية اإلستشارة اإلئتمانية
 .جمعية ال تستهدف الربح تقدم اإلستشارة المالية

1 888 527-8999 
www.nomoredebts.org 

 
Clicklaw 

 .موقع إلكتروني يحتوي على روابط لمعلومات قانونية وبلغات عديدة
www.clicklaw.bc.ca 

 
 المجلس الكندي لالجئين

 . هذه المنظمة التي ال تستهدف الربح لديها حملة تحث  فيها الحكومة على إنهاء عبء قروض السفر
www.ccrweb.ca 

 
 :مالحظة

 
 16تم التحديث في . 2010حقوق الطبع محفوظة لجمعية موزاييك . تعطي هذه المقالة معلومات فقط وال تقدم المشورة القانونية

 .2011كانون الثاني /يناير
 

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

 
 هذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين موزاييك ومدرسة الشعب القانونية
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