حملة #الﻼمنسيون
كفالة كندية خاصة

أسئلة شائعة
ما هي حملة #الﻼمنسيون؟
ﺣﻣﻠﺔ الﻼﻣنسيون ) (Operation #NotForgottenهي ﺣﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗسﻌﻰ إلﻰ ﺗوفير إسﺗيطﺎن آﻣن
لﻼجئين الﻣؤهﻠين الﻣﺣﺗجزين في بﺎبوا غينيﺎ الجديدة وجزيرة نﺎورو ﻣنذ عﺎم .2013

ما هي الجمعيات المشاركة في حملة #الﻼمنسيون؟
جﻣﻌيﺔ كندا كيرينج ) (Canada Caring Societyالﺗي يقع ﻣقرهﺎ في ﻣدينﺔ ويسﻼر ،ﻣقﺎطﻌﺔ بريﺗش
كولوﻣبيﺎ وجﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك ) (MOSAICالﺗي يقع ﻣقرهﺎ في ﻣدينﺔ فﺎنكوفر ،ﻣقﺎطﻌﺔ بريﺗش كولوﻣبيﺎ هي
الجﻣﻌيﺗﺎن الﻠﺗﺎن بدأﺗﺎ هذا الﻣشروع في كندا .لدى جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك إﺗقﺎفيﺔ ﻣع ﺣكوﻣﺔ كندا وبﻣوجبهﺎ يﺣق لهﺎ
ﺗقديم طﻠبﺎت الكفﺎلﺔ وﻣسﺎعدة الﻼجئين في اﻹسﺗقرار في كندا .ويسﺗفيد الﻣشروع ﻣن الدعم الكبير الذي قدﻣه
الﻣﺗطوعون اﻷسﺗراليون )الذين سﺎعدوا في ﺗكﻣﻠﺔ إسﺗﻣﺎرات الطﻠب( والدعم الﻣﺎلي الﻣقدم لهذا الﻣشروع ﻣن
ﻣجﻠس الﻼجئين في أسﺗراليﺎ ) .(RCOAويﺗم الﻌﻣل في هذا الﻣشروع بﺎلﺗﻌﺎون ﻣع الﻣفوضيﺔ السﺎﻣيﺔ لشئون
الﻼجئين والشركﺎء ﻣن جﻣﻌيﺎت أﺧرى ﻣثل آدز آب ).(Ads-Up

كيف يمكنني تسجيل إسمي في هذا المشروع؟
ندرج في أدنﺎه الرابط إلﻰ إسﺗﻣﺎرة الﺗسجيل عبر الويب )شبكﺔ اﻹنﺗرنت() :ﻻ ﺗسجل إسﻣك ثﺎنيﺔ إذا كنت قد
قﻣت بﺎلﺗسجيل ﻣسبقﺎً(:
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/refugees/onf/

إذا قمت بتسجيل إسمي في هذا المشروع ،هل يعني ذلك بأنه تم قبول طلبي من قبل
الحكومة الكندية؟
كﻼ ،ليس اﻷمر كذلك.
إن الﺗسجيل في الﻣشروع ﻣﻌنﺎه بأن الﻣشروع سيضيف إسﻣك إلﻰ قﺎعدة البيﺎنﺎت الﺧﺎﺻﺔ بﺎﻷشﺧﺎص الذين
سيﺗم النظر في طﻠبﺎﺗهم ﻣن أجل ﺗقديﻣهﺎ ضﻣن برنﺎﻣج الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ وفق ﻣشروع ﺣﻣﻠﺔ #الﻼﻣنسيون.
وﻻ يﻌني ذلك بﺎلضرورة بأنه ﺗم قبول طﻠبك ﻣن قبل الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ لﻠﻣجئ إلﻰ كندا.
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إذا قمتُ بالتسجيل في هذا المشروع ،هل يعني ذلك بأنني حصلت على ضمان في أن
يتم كفالتي وفق الكفالة الخاصة في كندا؟
كﻼ ،ﻻ يعتبر هذا ضمانا ً بذلك.
ﻻ يﻣكننﺎ ﺗقديم أيﺔ ضﻣﺎنﺎت بأنه سﺗقوم جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك بﺗقديم طﻠب الكفﺎلﺔ إلﻰ الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ .يجب أن
ﺗﺗوفر فيك شروط اﻷهﻠيﺔ لبرنﺎﻣج الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ في كندا .يﻌﺗﻣد الﻣشروع أيضﺎ ً عﻠﻰ الﺗبرعﺎت الﻣﺎليﺔ وﺗوفر
ﺣﺻص الكفﺎلﺔ الﺗي ﺗﺣددهﺎ الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ كل عﺎم.

من يعتبر مؤهﻼً لكي يتم تقديم كفالة خاصة له إلى كندا؟
لكي يﺗم ﺗقديم كفﺎلﺔ ﺧﺎﺻﺔ إلﻰ كندا ،يجب أن ينطبق عﻠيك ﺗﻌريف فئﺔ الﻼجئين وفق اﻹﺗفﺎقيﺔ في الﺧﺎرج أو
فئﺔ بﻠدان الﻠجوء )اﻷشﺧﺎص الﻣﺗﻣﺗﻌين بﺎلﺣﻣﺎيﺔ اﻹنسﺎنيﺔ في الﺧﺎرج( ،وأن ﻻ يكون لديك ﺣل دائم آﺧر وأن
ﺗﺧضع لﻠفﺣوﺻﺎت الطبيﺔ واﻷﻣنيﺔ والجنﺎئيﺔ.
فئﺔ الﻼجئين الﻣشﻣولين بإﺗفﺎفيﺔ الﻼجئين في الﺧﺎرج
ﺗشير كﻠﻣﺔ "اﻹﺗفﺎقيﺔ" إلﻰ إﺗفﺎقيﺔ اﻷﻣم الﻣﺗﺣدة الﺧﺎﺻﺔ بوضع الﻼجئين.


ﺗﻌﺗبر ﻣن الﻼجئين الﻣشﻣولين بإﺗفﺎقيﺔ الﻼجئين في الﺧﺎرج إذا كنت:
o

ﺗﺧشﻰ ﻣن أن ﺗﺗﻌرض إلﻰ اﻹضطهﺎد بسبب عرقك أو ديﺎنﺗك أو قوﻣيﺗك أو عضويﺗك في جﻣﺎعﺔ
إجﺗﻣﺎعيﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو بسبب إﺗجﺎهك السيﺎسي؛ و





ﺗكون ﻣﺗواجداً ﺧﺎرج كندا؛
ﺗكون ﻣﺗواجدا ً ﺧﺎرج ﻣوطنك اﻷﺻﻠي أو غير قﺎدر عﻠﻰ أو ،بسبب الﺧوف ،ﺗكون غير
راغب في الﺣﺻول عﻠﻰ الﺣﻣﺎيﺔ ﻣن بﻠدك اﻷﺻﻠي؛ أو
إذا لم يكن لديك بﻠد ﺗﺣﻣل جنسيﺗه ،ﺗكون ﺧﺎرج بﻠد إقﺎﻣﺗك الﻣﻌهودة )البﻠد اﻷﺻﻠي( وغير
قﺎبل أو ،بسبب الﺧوف ،غير راغب في الرجوع إلﻰ ذلك البﻠد.
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فئﺔ بﻠدان الﻠجوء )اﻷشﺧﺎص الﻣﺗﻣﺗﻌين بﺎلﺣﻣﺎيﺔ اﻹنسﺎنيﺔ في الﺧﺎرج(
فئﺔ بﻠدان الﻠجوء هي إسﺗجﺎبﺔ كندا لﻣﺗطﻠبﺎت إعﺎدة اﻹسﺗقرار لﻸشﺧﺎص الذين هم في ﻣواقف ﺗشبه الﻼجئين
ولكنهم غير ﻣؤهﻠين وفق ﺗﻌريف الﻼجئين ﺣسب اﻹﺗفﺎقيﺔ.


ﺗﻌﺗبر أﺣد أفراد بﻠدان الﻠجوء إذا كنت:
o

ﺗأثرت بشكل شﺧﺻي وجدي بﺎلﺻراع الﻣدني أو الﻣسﻠح أو في ﺣﺎلﺔ ﺣدوث إنﺗهﺎكﺎت جسيﻣﺔ
لﺣقوق اﻹنسﺎن في البﻠد الذي ﺗﺣﻣل جنسيﺗه أو بﻠد اﻹقﺎﻣﺔ الﻣﻌهودة )الﻣوطن اﻷﺻﻠي(؛ و





ﺗكون ﻣﺗواجداً ﺧﺎرج كندا؛
ﺗكون ﻣﺗواجدا ً ﺧﺎرج ﻣوطنك اﻷﺻﻠي أو غير قﺎدر عﻠﻰ أو ،بسبب الﺧوف ،ﺗكون غير
راغب في الﺣﺻول عﻠﻰ الﺣﻣﺎيﺔ ﻣن بﻠدك اﻷﺻﻠي؛ أو
إذا لم يكن لديك بﻠد ﺗﺣﻣل جنسيﺗه ،ﺗكون ﺧﺎرج بﻠد إقﺎﻣﺗك الﻣﻌهودة )البﻠد اﻷﺻﻠي( وغير
قﺎبل أو ،بسبب الﺧوف ،غير راغب في الرجوع إلﻰ ذلك البﻠد.

الﺣﻠول الدائﻣﺔ
عند النظر في طﻠب إعﺎدة اﻹسﺗقرار في كندا ،يجب أن يقﺗنع ﻣوظف الهجرة بأنه ﻻ يوجد أي إﺣﺗﻣﺎل
ﻣﻌقول ،ﺧﻼل فﺗرة ﻣﻌقولﺔ ﻣن الزﻣن ،بأن يﺣﺻل طﺎلب الﻠجوء عﻠﻰ ﺣﻠول دائﻣﺔ أﺧرى.
هنﺎك ثﻼثﺔ انواع ﻣن الﺣﻠول الدائﻣﺔ وهي:
 .1الﻌودة الطوعيﺔ إلﻰ الوطن
ﺗﺣدث الﻌودة الطوعيﺔ إلﻰ الوطن إذا عﺎد الﻼجئون بشكل طوعي إلﻰ البﻠدان الﺗي يﺣﻣﻠون جنسيﺗهﺎ أو
إلﻰ بﻠدان إقﺎﻣﺗهم الﻣﻌهودة .لكي ﺗكون الﻌودة الطوعيﺔ ﻣﻣكنﺔ ،يجب أن يكون قد ﺣدث ﺗغيير في
وضع البﻠد اﻷﺻﻠي بشكل ﻣجدي ودائم ويؤدي ذلك إلﻰ عودة الﻼجئين إليهﺎ بأﻣﺎن.
 .2اﻹندﻣﺎج الﻣﺣﻠي
اﻹندﻣﺎج الﻣﺣﻠي هو إيجﺎد ﺣل دائﻣي لوضع الﻼجئ .ويﻌﺗبر ذلك أكثر ﻣن ﻣجرد ﺗقديم الظروف
اﻵﻣنﺔ لﻣنح الﻠجوء .يسﻣح اﻹندﻣﺎج الﻣﺣﻠي في ﻣشﺎركﺔ الﻼجئين في كل الﻣﺣﺎفل في البﻠد الﻣضيف.
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 .3إعﺎدة اﻹسﺗقرار في بﻠد آﺧر غير كندا
وجود عرض ﻹعﺎدة الﺗوطين في بﻠد آﺧر )غير كندا( وﻣن أﻣثﻠﺔ ذلك :الوﻻيﺎت الﻣﺗﺣدة اﻷﻣيركيﺔ،
فرنسﺎ ،فنﻠندا ،إلخ.
ﺗقييم الﻣقبوليﺔ
الفحوصات الطبية واﻷمنية والجنائية
يجب عﻠيك إجراء فﺣص طبي لدى طبيب يﺧﺗﺎره ﻣكﺗب وزارة الهجرة والﻼجئين والجنسيﺔ الكنديﺔ
) (IRCCفي الﺧﺎرج .سﺗقوم وزارة الهجرة والﻼجئين والجنسيﺔ الكنديﺔ ) (IRCCبإجراء الفﺣوﺻﺎت
اﻷﻣنيﺔ والﺗﺣقق ﻣن ﺧﻠفيﺎت ﻣقدﻣي الطﻠبﺎت الذين يرغبون في الهجرة إلﻰ كندا .ويشﻣل ذلك إجراء
فﺣوﺻﺎت عن أي سﻠوكيﺎت إجراﻣيﺔ ،أو إنﺗهﺎكﺎت أو ﺧروقﺎت سﺎبقﺔ ،وإلخ .سوف لن يﺗم اﻹﺗﺻﺎل
بﺎلجﻣﻌيﺎت أو اﻷفراد إذا كﺎن ذلك سيﻌرضك أو سيﻌرض أسرﺗك إلﻰ الﺧطر.

متى ستقومون بتقديم طلبي؟
لقد قمت بتقديم الطلب قبل عدة أشهر .لماذا لم يتم تقديم طلب كفالتي إلى الحكومة الكندية؟
ﻻ يتم العمل في قاعدة البيانات على أساس من يأتي أوﻻً يُخدم أوﻻً .بسبب اﻷعداد الكبيرة لﻸشخاص الذين
سجلوا أسماءهم ،يجب علينا تحديد اﻷولويات .في الوقت الﺣﺎضر ،نقوم بﺗﺣديد اﻷولويﺔ لﻸشﺧﺎص
الﻣﺗواجدين في جزر بﺎبوا غينيﺎ الجديدة ونﺎورو.
ﻻ يﻣكننﺎ ضﻣﺎن ﺗﺣديد سقف زﻣني لﺗقديم الطﻠبﺎت.
وﺗكون ﺧيﺎراﺗنﺎ ﻣﺣدودة أيضﺎ ً بسبب ﺣﺻص الكفﺎلﺔ الﺗي ﺗوفرهﺎ لنﺎ الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ وﻣقدار اﻷﻣوال الﻣﺗوفرة.
ويﻌﺗﻣد هذا بشكل كبير عﻠﻰ ﺣﻣﻼت جﻣع الﺗبرعﺎت.
بسبب ﺣﺻص الكفﺎلﺔ الﻣﺗوفرة وفق إﺗفﺎقيﺔ جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك ﻣع الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ ،يﺗوجب عﻠﻰ جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك
القيﺎم بفﺣص ﻣسبق لكﺎفﺔ الطﻠبﺎت لﺗﺣديد فيﻣﺎ إذا كﺎنت ﺗﺗوفر شروط اﻷهﻠيﺔ والقبول في إسﺗﻣﺎرة طﻠب الكفﺎلﺔ.
سوف لن تقوم جمعية موزاييك بتقديم الطلبات عندما تكون اﻷهلية و/أو المقبولية موضع شك.
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كيف يسير العمل في حملة #الﻼمنسيون؟
قبل ﺗقديم طﻠبك إلﻰ الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ ،سيﺗم ﺗﺣديد أﺣد الﻣﺗطوعين لﻠﻌﻣل ﻣﻌك ﻣن أجل ﺗكﻣﻠﺔ اﻹسﺗﻣﺎرات
والوثﺎئق الﻣطﻠوبﺔ )قد يكون هذا اﻹجراء ﻣﺧﺗﻠفﺎ ً عن السﺎبق(.
بﻌد اﻹنﺗهﺎء ﻣن إسﺗﻣﺎرة الطﻠب ،سيﺗم عﻣل ﻣراجﻌﺔ ثﺎنيﺔ عﻠيهﺎ في جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك ﻣن أجل الﺗأكد ﻣن إكﺗﻣﺎلهﺎ،
وعدم وجود أيﺔ شكوك ﺗﺗﻌﻠق بﺎﻷهﻠيﺔ والﻣقبوليﺔ.

ماذا يحدث بعدما تقوم جمعية موزاييك بتقديم الطلب إلى وزارة الهجرة الكندية؟
سﺗقوم جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك بإرسﺎلك رسﺎلﺔ بﺎلبريد اﻹلكﺗروني )اﻹيﻣيل( ﻹعﻼﻣك بأنه ﺗم إرسﺎل طﻠبك إلﻰ وزارة
الهجرة والﻼجئين والجنسيﺔ الكنديﺔ ).(IRCC
عندﻣﺎ ﺗقوم الوزارة بﻣراجﻌﺔ وقبول طﻠب الكفﺎلﺔ الذي أرسﻠﺗه جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك ،سﺗسﺗﻠم رسﺎلﺔ بﺎلبريد
اﻹلكﺗروني .سﺗﺧبرك هذه الرسﺎلﺔ بأنه ﺗم قبول طﻠب كفﺎلﺔ ﺗم ﺗقديﻣه نيﺎبﺔ عنك وأنه ﺗم ﺗﺣويل الﻣﻠف إلﻰ الهيئﺔ
السﺎﻣيﺔ لﺣكوﻣﺔ كندا في أسﺗراليﺎ .وسيﺗم أيضﺎ ً إعطﺎؤك رقم ﻣﻠفك الشﺧﺻي وﻣﻌﻠوﻣﺎت عن إجراءات الكفﺎلﺔ
الجﺎريﺔ.

بعد أن يتم قبول طلبي من قبل وزارة الهجرة الكندية كم سيستغرق الوقت لكي آتي
إلى كندا؟
بسبب ﺗﻌطل الﻌﻣﻠيﺎت الﻣﻌﺗﺎدة في الوقت الﺣﺎضر ،قد يﺣﺻل ﺗأﺧير في ﺗﻣشيﺔ الﻣﻌﺎﻣﻼت ،بغض النظر عن نوعهﺎ أو ﺻنفهﺎ.
ليست لدينﺎ القدرة في الوقت الﺣﺎضر عﻠﻰ ﺗقديم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌينﺔ عن اﻷوقﺎت الﻼزﻣﺔ لﺗﻣشيﺔ الطﻠبﺎت بسبب الوضع ذو الطﺎبع
الﻣﺗغير نﺗيجﺔ ﺗفشي وبﺎء كوفيد .19-سوف نﺗ ﺻل بك ﺣﺎلﻣﺎ ﺗﻌود اﻷوضﺎع إلﻰ ﻣﺎ كﺎنت عﻠيه وعندﻣﺎ يكون ﻣﻠفك جﺎهز ًا
ﻹجراءات الﻣراﺣل الﺗﺎليﺔ.
ﺣﺎلﻣﺎ يﺗم إسﺗئنﺎف الﻌﻣﻠيﺎت الﻌﺎديﺔ ،سﺗﺣدد وزارة الهجرة والﻼجئين والجنسيﺔ الكنديﺔ ) (IRCCاﻷولويﺎت بنﺎء ًا عﻠﻰ
اﻹﺣﺗيﺎجﺎت الفرديﺔ لﻼجئين إلﻰ جﺎنب عواﻣل أﺧرى وبضﻣنهﺎ ،دون أي ﺗﺣديد أو ﺣﺻر ،قدرة ﻣنظﻣﺔ الهجرة الدوليﺔ
) ( IOMعﻠﻰ ﺗسهيل إجراءات السفر ،ﺗوفر الرﺣﻼت الجويﺔ وقدرة الﻣنظﻣﺎت الﻣقدﻣﺔ لﻠﺧدﻣﺎت ) (SPOأو الكفﻼء في كندا
عﻠﻰ إسﺗقبﺎل الوافدين الجدد.
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أسئلة شائعة
إن الﻣوافقﺔ عﻠﻰ إسﺗﻣﺎرة الطﻠب الﺗي قدﻣﺗهﺎ جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك ﻻ يﻌﺗبر ضﻣﺎنﺎ ً عﻠﻰ ﻣجيئك إلﻰ كندا ولكنهﺎ فقط
ﺗﻌﺗبر الﺧطوة اﻷولﻰ في إجراءات قد ﺗكون طويﻠﺔ.
يﻣكن الﺣﺻول عﻠﻰ ﻣزيد ﻣن الﻣﻌﻠوﻣﺎت عن ﺧطوات وإجراءات ﺗﻣشيﺔ الطﻠبﺎت في الﻣوقع الﺗﺎلي:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship.program/how-we-process-applications.html

ماذا يمكنني أن أتوقعه خﻼل المقابلة مع ضابط الهجرة؟
سوف يﺗم إﺧبﺎرك عبر البريد اﻹلكﺗروني أو الهﺎﺗف عند الدعوة إلﻰ ﺣضور الﻣقﺎبﻠﺔ.
ﺗﻌﺗبر الﻣقﺎبﻠﺔ جزءا ً ﻣهﻣﺎ ً ﻣن إجراءات ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ كفﺎلﺔ الﻼجئين .والغرض ﻣن هذه الﻣقﺎبﻠﺔ هو الﺗأكد ﻣن كون
ﻣقدم الطﻠب ﻣؤهﻼً وﺗﺗوفر فيه قبوليﺔ إعﺎدة اﻹسﺗقرار في كندا وفق برنﺎﻣج الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ لﻼجئين ).(PSR
في هذه الﻣرﺣﻠﺔ ﻣن إجراءات الطﻠب ،سﺗﺣدد الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ إذا كﺎنت إعﺎدة اﻹسﺗقرار في كندا يﻌﺗبر أفضل
ﺣل لك كجزء ﻣن ﺗقييم اﻷهﻠيﺔ .سﺗنظر الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ فيﻣﺎ إذا كﺎنت لديك ﺣﻠول دائﻣﺔ أﺧرى.
لﻣزيد ﻣن الﻣﻌﻠوﻣﺎت عن كيفيﺔ الﺗﺣضير لﻠﻣقﺎبﻠﺔ ﻣع ﻣوظف الهجرة ،يرجﻰ النقر عﻠﻰ هذه الفقرة.
يرجﻰ الﻌﻠم بأنه قد يسﺗغرق اﻷﻣر أكثر من سنة لﺣين قيﺎم ﻣكﺗب الﺗأشيرات بإﺗﺧﺎذ قرار بشأن ﻣﻠفك.
فﺣوﺻﺎت الﻣقبوليﺔ
إذا ﺣددت الﺣكوﻣﺔ الكنديﺔ بأنك ﻣؤهل لهذا البرنﺎﻣج ،سﺗقوم السﻠطﺎت الكنديﺔ بإجراء الفﺣوﺻﺎت الﺗﺎليﺔ لك
ولجﻣيع أفراد أسرﺗك )الﻣوجودين ﻣﻌك( لﺗﺣديد فيﻣﺎ إذا كﺎنوا ﻣؤهﻠين لﻠدﺧول إلﻰ كندا:
 الفﺣص الطبي الفﺣص اﻷﻣني الفﺣص الجنﺎئيقد ﺗوجد أسبﺎب عديدة لﺗﺣديد إذا كﺎن الشﺧص يﻌﺗبر غير ﻣؤهل لدﺧول كندا ﻣثل :أن يشكل الشﺧص ﺗهديدا ً
لﻸﻣن القوﻣي ،أن يكون لدى الشﺧص سجل سﺎبق في الجرائم الﺧطيرة أو الﻣنظﻣﺔ ،أن يكون الشﺧص قد
إرﺗكب إنﺗهﺎكﺎت دوليﺔ أو إنﺗهﺎكﺎت لﺣقوق اﻹنسﺎن ،أن يشكل الشﺧص ﺧطرا ً عﻠﻰ الﺻﺣﺔ الﻌﺎﻣﺔ أو قدم
إدعﺎءات كﺎذبﺔ .سيﺗم قبول طﻠب الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ إلﻰ كندا فقط عندﻣﺎ ﺗجﺗﺎز جﻣيع فﺣوﺻﺎت القبول الثﻼثﺔ الﺗي
ﺗم ذكرهﺎ آنفﺎً.
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كيف يمكنني التحقق من الطلب الذي قدمته؟
يﻣكنك الﺗﺣقق ﻣن ﺣﺎلﺔ الطﻠب الذي قدﻣﺗه ﻣن ﺧﻼل زيﺎرة ﺻفﺣﺔ وزارة الهجرة الكنديﺔ عﻠﻰ شبكﺔ اﻹنﺗرنت
وذلك بإسﺗﺧدام الرقم الذي يبدأ بﺎلﺣرف ج ) (Gالﻣﺧﺻص لك:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/application/check-status.html?s=5

ما هي مسؤوليات مجموعة الكفالة الخاصة بي في كندا؟
الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ في كندا ﻣﻌنﺎهﺎ بأن ﻣجﻣوعﺔ ﻣن الكفﻼء وقﻌوا عﻠﻰ إسﺗﻣﺎرة لﻣسﺎعدﺗك في الﻣجيء إلﻰ كندا.
قرر هؤﻻء اﻷفراد ﻣسﺎعدﺗك ﺧﻼل  12أشهر اﻷولﻰ ﻣن ﻣجيئك إلﻰ كندا وهو ﻣﻠﺗزﻣون بضﻣﺎن ﺗوفر الظروف
لك لكي ﺗشﻌر وكأنك في بيﺗك .سيكون كفﻼؤك ﻣسؤولين عن ﻣسﺎعدﺗك في إيجﺎد ﻣسكن دائﻣي ،فﺗح ﺣسﺎب
في البنك ،الﺗسجيل لﻠرعﺎيﺔ الﺻﺣيﺔ ،الﺗسجيل لﻣدارس الﻠغﺔ ،الﺣﺻول عﻠﻰ عﻣل وأشيﺎء أﺧرى كثيرة.
أنقر هنﺎ لقراءة الﻣزيد عن ﺣقوقك كﻼجئ ﺗﺣت الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ.

ماذا يمكنني أن أتوقعه في كندا؟
عندﻣﺎ يﺗم كفﺎلﺗك ﻣن قبل ﻣجﻣوعﺔ كفﺎلﺔ ﺧﺎﺻﺔ لﻠﻣجيء إلﻰ كندا كﻼجئ أو كطﺎلب الﻠجوء ،قد ﺗكون لديك
أسئﻠﺔ كثيرة عن ﻣﺎ ينﺗظرك في كندا ،أي نوع ﻣن اﻷشﺧﺎص هم كفﻼؤك ،ﻣقدار الﻣسﺎعدة الﺗي يﻣكنهم ﺗقديﻣهﺎ
لك ،فيﻣﺎ إذا كﺎن أطفﺎلك سيشﻌرون بﺎلسﻌﺎدة في كندا أم ﻻ ،أي نوع ﻣن الﻌﻣل سيﻣكنك الﺣﺻول عﻠيه ،وأسئﻠﺔ
أﺧرى كثيرة جداً .إن أفضل طريقﺔ ﻹيجﺎد أجوبﺔ لهذه اﻷسئﻠﺔ هو في الﺗﺣدث ﻣع كفﻼئك قبل وﺻولك إلﻰ
كندا .ﻻ ﺗﺧشﻰ أن أﺗسألهم أيﺔ أسئﻠﺔ ﺗكون لديك – ﻷنهم ﻣوجودون هنﺎ لﻣسﺎعدﺗك عﻠﻰ الﺗأقﻠم واﻹسﺗقرار في
ﺣيﺎﺗك الجديدة في كندا .وسيسرهم اﻹجﺎبﺔ عﻠﻰ جﻣيع أسئﻠﺗك!
يﻣكنك إيجﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت عﺎﻣﺔ عن الﺣيﺎة في الكندا في ﺻفﺣﺔ ﺣكوﻣﺔ كندا )أنقر هنﺎ( وفي ﺻفﺣﺎت الﻣقﺎطﻌﺔ
أو الﻣدينﺔ الﺗي سﺗنﺗقل إليهﺎ.
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كيف يمكنني جلب أسرتي إلى كندا؟
يشﻣل أفراد اﻷسرة الﻣؤهﻠين عﻠﻰ:
 الزوج أو الشريك الﺣيﺎﺗي اﻷطفﺎل الﻣﻌيﻠين لﻼجئ الذي يﺗم ﺗوطينه أو أطفﺎل زوجه أو شريكه الﺣيﺎﺗي اﻷطفﺎل الﻣﻌيﻠين لﻸطفﺎل الﻣﻌيﻠينبشكل عﺎم ،يجب أن يكون اﻷطفﺎل الﻣﻌيﻠين ﺗﺣت سن الـ  22وغير ﻣﺗزوجين أو بﺣﺎجﺔ إلﻰ رعﺎيﺔ ﻣسﺗﻣرة
نﺗيجﺔ وجود ﺣﺎلﺔ ﻣرضيﺔ .يﺗم غﻠق عﻣر اﻷطفﺎل الﻣﻌيﻠين في ﺗﺎريخ ﺗقديم إسﺗﻣﺎرة الطﻠب اﻷﺻﻠي لﻺقﺎﻣﺔ
الدائﻣﺔ .وبنﺎءا ً عﻠيه ،عندﻣﺎ يبﻠغ الشﺧص سن الـ  22بﻌد ﺗقديم الطﻠب اﻷﺻﻠي ،وﺗﺗوفر فيه جﻣيع الﻣﺗطﻠبﺎت
اﻷﺧرى ،سيكون ﻣؤهﻼً كطفل ﻣﻌيل وفق برنﺎﻣج شبﺎك السنﺔ اﻷولﻰ ) .(OYWأنقر هنﺎ لقراءة الﻣزيد عن
برنﺎﻣج شبﺎك السنﺔ اﻷولﻰ.

لدي مزيد من اﻷسئلة ،من يمكننى اﻹتصال به؟
إذا كانت ّ
يﻣكنك اﻹسﺗفسﺎر ﻣن ﻣجﻣوعﺔ الكفﺎلﺔ الﺧﺎﺻﺔ إذا كﺎنت لديك أيﺔ أسئﻠﺔ عن الﺣيﺎة في كندا .جﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك
أيضﺎ ً عﻠﻰ أﺗم إسﺗﻌداد لﻺجﺎبﺔ عﻠﻰ أسئﻠﺗكم اﻹضﺎفيﺔ عن إجراءات ﺗقديم إسﺗﻣﺎرات الطﻠب.
يﻣكن اﻹﺗﺻﺎل بجﻣﻌيﺔ ﻣوزاييك عبر البريد اﻹلكﺗرونيonf@mosaicbc.org :
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