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 بدهی وام مسافرت پناهندگان کنوانسيونی
 

به کانادا و  انتقالی  آيند بايد هزينه بيشتر پناهندگانی که برای استقرار دوباره در کانادا به کفالت دولت در می
ها را  دولت تنها در شرايط خيلی استثنايی اين هزينه. اند را بپردازند های پزشکی که در خارج انجام داده هزينه

به پناهندگانی که بايد  )Citizenship and Immigration Canada( ی شهروندی و مهاجرت اداره. زدپردا می
به اين وام . اما بايد آن را با بهره بازپرداخت نمود دهد ها را بپردازند اما استطاعت آن را ندارند، وام می اين هزينه

 .شود وام مسافرت يا انتقال گفته می
دالر  10,000گاهی يک خانواده ممکن است که تا بيش از . دالر باشد 10,000ت تا يک وام يک نفره ممکن اس

ی وام مسافرت  هزينه. سال يک وام جدا الزم است پرداخت شود 18بازپرداخت کند زيرا برای هر فرزند باالی 
 .کنند ممکن است بار مالی بزرگی بر دوش پناهندگانی باشد که زندگی جديدی در کانادا آغاز می

 
 بازپرداخت وام مسافرت

 
ی  اگر از برنامه. ممکن است ناچار شويد سی روز پس از ورود به کانادا وام مسافرت خود را بازپرداخت کنيد

کنيد، ممکن است  کمک درآمد دريافت می) Resettlement Assistance Program(کمک برای استقرار دوباره 
 .يک سال تمديد کندی مهلت عدم پرداخت بهره را تا  که دولت دوره

مبلغ قسط ماهانه بستگی به مبلغ وام و . رود که وام خود را در قسطهای ماهانه بازپرداخت کنيد از شما انتظار می
 .گيرد ی وام بهره تعلق می به مانده. دارد) ماه 72تا  12بين (طول مدت بازپرداخت 

از هم از شما خواسته شود که قسطهای ب) ولفر(ممکن است با وجود دريافت کمک درآمد از دولت استانی 
 .تان را بپردازيد ماهانه

 
 پيامدهای عدم پرداخت

 
درماندن در . ايد يا ديرکرد پرداخت داريد عدم پرداخت به اين معنی است که يکی از پرداختهای الزم را انجام نداده

اگر در پرداخت وام . نادا اخراج کندکه دولت کانادا بر اساس آن شما را از کا شود نمیپرداخت وام مسافرت دليلی 
 :خود ديرکرد داريد، دولت کانادا برای بازيافت پول ممکن است کارهای زير را انجام دهد

 بازپرداختهای ماليات بر درآمد و ديگر پولهای پرداختی از سوی دولت فدرال را نگاه دارد؛ •
 ی وصول بدهی ارسال کند؛ يا ی شما را به يک مؤسسه پرونده •
 .ی شما را مصادره کند های بانکی، درآمد يا حتا خانه را به دادگاه ببرد و سپردهشما  •

 
همچنين اگر دارای ديرکرد پرداخت باشيد، احتمال دارد که نتوانيد کفالت عضوی از خانواده برای آمدن به کانادا را 

 .به عهده بگيريد
 

 های شما گزينه
 

اگر برای بازپرداخت وام مسافرت خود مشکل داريد، دولت ممکن است موافقت کند که مبلغ پرداختی شما را 
 .تر کند ی بازپرداخت را طوالنی بياندازد، يا دوره) به تعويق(کاهش دهد يا آن را عقب 

 
خود   پرداختهای کنونیرود که شرايط خود را توضيح دهيد و نشان دهيد که از نظر مالی برای  از شما انتظار می

بايد فهرستی از . هايتان باال باشد، يا به دليل بيماری نتوانيد کار کنيد دک و هزينهشايد درآمد شما ان. در تنگنا هستيد
 .هايتان تهيه کنيد درآمدها و هزينه

 
نيد وام خود را اکنون بتوا وجود نداشته باشد کهای  بينانه  انداز واقع در موردهای خاص، اگر نشان دهيد که هيچ چشم

يا شما را از پرداخت آن  مستهلک کننديا در آينده بپردازيد، ممکن است دولت موافقت کند که بدهی وام شما را 
 .معاف کند
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 Credit(ی اعتبار  اگر مشکلهای بدهی ديگری داشته باشيد، مانند بدهی کارت اعتباری، انجمن مشاوره
Counseling Society (های زيادی داشته باشيد و  اگر بدهی. کند هی به صورت رايگان ارائه میهای بد مشاوره

 .هيچ امکانی برای پرداخت آن نداشته باشيد، با يک معتمد ورشکستگی در مورد عالم ورشکستگی صحبت کنيد
 

 منابع
 

 )Collection Services(خدمات وصول بدهی 
 . وام مسافرت استهای دولت فدرال است که مسئول وصول بدهی  يکی از اداره
 7301-667 800 1: تلفن رايگان

 
 )Credit Counseling Society(ی اعتبار  انجمن مشاوره

 کند ی مالی ارائه می سازمانی غير انتفاعی است که مشاوره
 

1 888 527-8999 
www.nomoredebts.org 

 
 )Clicklaw(کليک الؤ 
 .گيرد را در بر میاست که اطالعات کمکی و پيوندهايی به منابع اطالعات حقوقی به زبانهای فراوانی وبسايتی 

www.clicklaw.bc.ca 
 

 )Canadian Council for Refugees(شواری پناهندگان کانادا 
داخته است تا دولت را ترغيب کند که بار سنگين وامهای انتقال سازمانی غير انتفاعی است که پيکاری را به راه ان

 .يا مسافرت را از دوش پناهندگان بردارد
www.ccrweb.ca 

 
 

 يادداشتها
 

 )MOSAIC( موزائيک 2011کپی رايت . ی حقوقی ی اطالعات است، نه مشاوره اين نوشته تنها برای ارائه
 2011ژانويه  4وز رسانی در ر به
 

، 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 
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