
  تورونتو –آنيسة القديس يوسف للسريان الكاثوليك  

  أستمارة الموافقة األولية المشروطة للبدء بأجرأت المعاملة –برنامج الكفالة الكنسية 

  

أن الهدف من هذا البرنامج الذي شرع العمل من قبل مطرانية تورونتوهو الحاجة األنية لمساعدة أخواننا العراقيين الذين يعيشون في 
  .األعمال األرهابيةأجتماعية صعبة في دول مجاورة للعراق بعدما أضطروا لترك بلدهم وأعمالهم لكي يسلموا بأرواحم من  ظروف

لهم هذا البرنامج يلزم الكفيل مسؤولية قانونية أمام الحكومة الكندية للمساعدة في توطين المكفول وعائلته لمدة سنة واحدة بدأ من يوم وصو
, المساعدة عند اصدار الوثائق, األستقبال : لك المساعدة المالية للمكفول والمساعدة على التوطين والتي تتضمنالى آندا ويتضمن ذ
  .أختيار طبيب عائلة والمساعدة على أيجاد عمل والتأقلم مع المجتمع الكندي, تسجيل األطفال في المدارس, ةالترتيبات المعيشي

في استمارة مكتب اللجوء في مطرانية تورونتو هو التأآد من أمكانية الكفيل  1تعتبر الخطوة رقم ألهدف من هذه الموافقة األولية والتي  
حماية البرنامج من األخفاق وحماية ,مساعدة العوائل الوافدة لكي تستطيع الكنيسة و. األلتزام بمسؤوليته القانونية أمام الحكومة الكندية

ة فقد قامت لجنة الهجرة في آنيسة مار يوسف بوضع هذه األسئلة لكي العوائل التي تضع أماال على هذا البرنامج من ضياع هذه الفرص
  :تستطيع الوصول الى قرار صائب في أعطاء الموافقة األولية لألستمرار في أجرءات المعاملة

 

  

  

  4167210780: في حالة وجود أستفسار يرجى األتصال بالسيد نزار نعمي على الرقم 

  لمالحظاتأ    معلومات عن الكفيل
      مقدم الطلب/ أسم الكفيل 

      العنوان
      رقم الهاتف

      هل الكفيل عضو مسجل في آنيستنا؟
أذا آان العضو مسجل ألآثر من سنة فأن الكنيسة     آم سنة؟. اذا آنت عضو مسجل

بنصف مبلغ  تأمينات سوف تطلب من الكفيل صك
أما . التأمينات المطلوبة حسب قانون الهجرة الكندي

ذا آان مسجل ألقل من سنة فسوف تطلب صك ا
تأمينات بكامل المبلغ يعاد بعد سنة من وصول 

  المكفول
      هل أقام الكفيل مدة أآثر من سنة في آندا؟

      هل الكفيل مسؤول عن آفالة أخرى؟

  ألمالحظات    معلومات عن المكفول
      أسم المكفول

      عدد األشخاص
      ؟ UNHCRهل المكفول مسجل لدى 

األردن , هل يقيم المكفول حاليا في سوريا
  أو لبنان؟

    

هل ذهب المكفول الى العراق بعد حصوله 
  على صفة الجئ؟

    

  قرار لجنة الهجرة  رأي آاهن الرعية  رأي الجنة المالية
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  قائمة باألسئلة المتوقعة واألجابة عليها –برنامج الكفالة الكنسية 
  

  ي أستطيع تكفل عائلة؟كلماذا يجب أن أآون عضو مسجل في الكنيسة ل

ع تحمل على تسهيل معامالت الكفالة وهي طرف معك في تحمل المسؤولية وهي ال تستطي الكنيسة تعمل
  .مسؤولية من ليست لها معرفة سابقة بهم

  عالقة دفع أشتراك الكنيسة بالمعاملة؟ما 

ألكفالة تتضمن التزام مالي فأذا آنت التستطيع األلتزام بدفع األشتراك السنوي فلن تستطيع األيفاء باأللتزام 
  المالي واللوجستي والمعنوي الكبير الذي يتطلبه هذا البرنامج

  أمينات؟ما هو صك الت

لمدة  عيشهاوهذا المبلغ لضمان أمكانية  األستيطان في آندائلة لكي تستطيع العا تقديري تحتاجههنالك مبلغ 
تقوم الكنيسة بأخذ صك التأمينات من حساب الكفيل الثانوي . سنة واحدة والتي خاللها يمكنهم التأقلم والعمل

ان عدم مطالبتهم الحكومة الكندية مساعدات وأعادته بعد مضي سنة على وصول العائلة الى آندا لضم
  .الرعاية األجتماعية

  ما هو مبلغ الصك؟

  الجدول التالي يمثل المبلغ المطلوب حسب حجم العائلة

Family Size  12 Months of Income 
Support  

Start-up Costs  Estimated Total Annual 
Settlement Cost ($)  

1  9,000  2,800 11,800  

2  15,500  4,300  19,800  

3  17,700  5,300  23,000  

4  20,000  6,000  26,000  

5  22,500  7,200  29,700  

6  24,500  8,000  32,500  

Additional member  1,550  1,000 2,500  

  

تقوم الكنيسة بأستحصال صك تأمينات بكامل المبلغ من األعضاء الجدد ونصف المبلغ من األعضاء 
  المشترآين لسنتين أو أآثر

 

  



  ماذا يحصل بعد ملي األستمارة األولية؟

تعرض األستمارة على اللجنة المالية لتقييم الكفائة المالية للكفيل الثانوي بناءا علي مساهمته في دفع 
ثم تعرض على آاهن الرعية لغرض أبداء الرأي ثم على لجنة الهجرة ألتخاذ القرار  ت والتبرعاتاألشتراآا

 ORATحيث أن القرار النهائي يعود الى  المبدأي لألستمرار في المعاملة

  ماذا بعد حصول الموافقة؟

  لغرض البدء بمعاملة الهجرة ORATب معنون الى ايقوم رئيس لجنة الهجرة بأصدار آت

  ؟ORATالخطوات المطلوبة من قبل  ما هي

هنالك خطوات سوف تسلم اليكم مع آتاب الموافقة وهي معلنة في لوحة الألعالنات  ويمكن الحصول على 
  .في سكاربرو ORATتبدأ بحضور الكفيل ندوة عن رعاية الالجئيين في مكتب  نسخة منها من مكتبة الكنيسة

  ماتي األخرى؟ماذا لو لم أستطع حضور الندوة نتيجة التزا

فأنك ان لم تستطيع ترتيب وقت لحضور هذة الندوة فأنك لن تستطيع أيجاد الوقت  ORATمن وجهة نظر 
  .الكافي للقيام بألتزاماتك تجاه المكفول وعليه فأنت غير مؤهل لألستمرار في المعاملة

  ؟ORATتلفون  معنوان ورق ما هو

371 Old Kingston Road, Scarborough, ON, M1C 1B7 Tel: (416)645‐0827 Fax: (416)645‐0829 

  هل يمكنني آفالة عائلة مقيمة في العراق؟

  .UNHCRالعائلة المقيمة في العراق اليمكن توصيفهم آالجئيين وغير مسجلين لدى . آال

  األردن أو لبنان؟, هل يمكنني آفالة عائلة ليست في سوريا

  .أعالهيشمل فقط الدول المذآورة    ORATبرنامج . آال


