أيامك األولى
في كندا

يتقدم مئات آالف األشخاص سنوياً بطلباتهم للحكوومو
الكندي بني الهجرة إلى كندا ،ويتعرض كثيرون مونوهوم
إلى عمليات غش من قبل أفراد غير مرخصين يعملون
بحري في بعض البلدان ،حيث يقدمون أنفسوهوم عولوى
أنهم متخصصون بالهجرة اال أن مسؤولي التحقق من
هوي الشخص الذي توتوعوامول موعوع توقوت عولوى عواتوق
طالب الهجرة بالنهاي .

من يمكن أن يمثلك في دوائر الهجورة الوكونوديو موقوابول
أتعاب؟ فقط بعض األشخاص يمكنهم طولوب أتوعواب أو
تلقي أي نوع من األتعاب لقاء الوتوموثويول الوقوانوونوي أو
تقديم النصح حول دعوى الهجرة الكندي وموعوامواتوهوا
هم المحامون واالستشاريون في مجال الهجرة.

يطلق على الموذكووريون أعواي اومويوعواً اسوم موموثولويون
معتمدين ،وألخذ العلم فإن دائورة الوهوجورة الوكونوديو لون
تتعامل مت أي شخص من الوذيون تولوقووا أتوعواب عولوى
خدماتهم وهم ليوسووا أعءواء فوي واحودة مون الوفوئوات
المذكورة .أما عن كيفي التأكد من هوي ممثلك فيمكن
الووتووأكوود عوون طووريووق الوونووقووابووات الووتووي يووتووبووت لووهووا هووذا
الشخص ،والتأكد من أن أسمع مواود ضمون الونوقوابو
المختص التي يتبت لها.
وكذلك يموكون الوبوحوث عون طوريوق موحوركوات الوبوحوث
المختلف  .كذلك يمكن التأكد أن المعلوموات الومورتوبوطو
بع على موقعع على االنترنيت وعلى عقد التوكيل هموا
متطابقتان .والبد من التأكد أن كل التفوايويول واضوحو

إذا كانت لديك أي اسئل بشأن الوضت القانوني
لهجرتك بعد ويولك الى كندا
إتصل على وزارة الهجرة والجنسي

على الرقم 0-888-040-0022

بوومووا فووي ذلووك خ الووتوواريووت ومووبوولو الوودفووعووات والووخوودمووات
والمسؤوليات المتوقع  ،وكذلك اميت معلومات االتصوال
بما في ذلك معلومات االتصال من الهيئ التنظيميو لوع
ورقم تسجيلع.
أثناء استعدادك للقدوم الوى بولودك اوديود كونودا ،إحورص
على القدوم بكامل مستنداتك الءوروريو لوك ولوعوائولوتوك
لبدء حياتك الوجوديودة هونوا ،ال بود مون ان توكوون كوافو
المستندات مترام للغو اننوكولويونيو مون قوبول موتوراوم
محلف في حال انها يادرة أيا باللغ العربي .
من الءروري شراء بوليص تأمين يحي خاص بوك و
بعائلتك تغطي األشهر الثاث األولى من تاريت ويولوك
الى حين استامك بطاق التأمين الصحي الحكومي.

فيما يلي بعض مون الوموسوتونودات األسواسويو الوتوي قود
تحتااها بعد ويولك الى كندا”عولوى سوبويول الوموثوال ال
الحصر“:
شهادة الومويواد ،عوقود الونوال أو الوطواد ،الشوهوادات
التعليمي  ،تقارير األطوبواء ،شوهوادات الوتوطوعويوم ،يوور
األشع والتقارير المخبري وأخي ار رخص القيادة ،بعوض
هذي الوثائق قد ال تكون مطلوب على الفور ولوكون مون
األفءل إحءارها.
بعد ويولك الى كندا ال بد من الوقويوام بوموجومووعو مون
المهام المهومو موثول الوتوعورف عولوى الومووارد ومصوادر
المعلومات لمساعدتك على االستقرار في كندا.

عندما تصل إلى كنودا ،سوف يقوم أحد موظوفوي الوجومورك
بإاراء مقابل معك ،ليتأكد من الوتوأشويورة الوتوي توحومولوهوا
وقائم بمتعلقاتك الشخصي والومونونلويو الوتوي أحءورتوهوا
معك إلى كنودا .ومن ثم تحال الى مووظوف الوهوجورة الوذي
سوف يقوم بدوري في التأكد من بياناتك الخاي بالهوجورة
ووثائق السفر الخاي بك.

الموقت انلكتروني لجمارك الحدودخ
www.cbsa-asfc.gc.ca

القيام بنيارة أحد المراكن الخاي بخدم الوموهوااوريون
لمساعدتك على االستقرار” ،المراكن مجاني ومدعوم
من الحكوم الكندي “ ،حيث يمكنهوم مسواعودتوك فوي
كيفي انستقرار واعطاؤك معلومات عن أفءل وسوائول
الوعويوش فوي كونودا ،توقودم هوذي الومونوظوموات خودمواتوهوا
باللغتين الرسميتين وأحيانا بلغات أخرى أيءا.
كذلك عليك التقدم بطلب الحصول عى بطاق الوتوأمويون
الصحي الحكومي (رام كيو) ،والتقدم بطولوب الوحوصوول
على رقم التأمين االاوتومواعوي (سويون) ”حويوث أنوع ال
يمكنك العمل في كندا بدونع“ ،الحصول عولوى بوطواقو
انقام الدائومو  ،فوتوح حسواب مصورفوي بوبونوك كونودي
والحصول على بطاق ائتمان من احد البنوك المحولويو

للمساعدة في بناء تاريت نئوتوموانوي الوخواص بوك فوي
كندا ،تحسيون موهوارتوك فوي الولوغو الوفورنسويو ”تودفوت
الووحووكووومو الووكوونووديو ثووموون دورات خووايو فووي الوولووغو
الفرنسيو فوا توتوردد فوي انلوتوحواد بوواحودة مونوهوا“،
الحصول على خط هاتفي للمساعدة على التوايل مت
الجهات المختلف  ،الحصول على رخص قيادة كنديو ،
البحث عن مننل لإليجار أو الشراء ،سجل أطفالك في
مدرس قريب من مننلك ”يحواسوبوك الوقوانوون الوكونودي
عندما ال تلحق أوالدك بالمدارس الكندي فور ويوولوك
الى كندا“ ،كذلك تعرف على خيارات التعلويوم الوموتواحو
لك لتحسين مؤهاتك ،وأخي ار دراس السود الوكونودي،
ربوموا أنوت موومون يوموارسووون الووعومول الوحوور او الووعوموول
التجاري ،فيمكنك البدء بنفس العمل في كندا.

الءرائب الجمركي على المسافرين الكنديين خ
رحل أقل من  04ساع خ ال يواد إعفاء امركي،
تطبق التعرف الجمركي حسب نوع المشتريات على
كامل المشتريات الجديدة.

رحل مدتها ما بين  48—04ساع خ يتم اعفاء
المشتريات مادون  022$وما فود ذلك يتم تطبيق
التعرف الجمركي .
رحل ما بين  48ساع و سبع ايامخ يتم اعفاء
المشتريات مادون  822$وما فود ذلك يتم تطبيق
التعرف الجمركي  .يجب ان تحتسب قيم المشتريات
الشخصي بالدوالر الكندي.

رقم التأمين اإلجتماعي
و
بطاقة اإلقامة الدائمة

بطاق انقام الدائم  ،وهي بطواقو بواوسوتويوكويو بوحوجوم
المحفظ  ،هي انثبات الرسمي على وضعك كمقويوم دائوم
في كندا .يجب على اميت الوموقويومويون الودائومويون الوذيون
يرغبون في إعادة دخول كندا إظهوار هوذي الوبوطواقو فوي
المنافذ الرسمي للباد .يوموكونوك أيءوا اسوتوخودام بوطواقو
انقام الدائم الخاي بك كوثيق تعريف عنود الوحوااو
لطلب وثائق حكومي أخرى مثل بطاق التأمين الصوحوي،
أو لفتح حساب مصرفي .إذا كنت مقويوموا دائوموا اوديودا،
سوف تتلقى تلقائيا بطاقتك كجنء من عملي الهجرة عون
طريق البريد على عنوانك فوي كونودا ،إذا لوم يوكون لوديوك
عنوان بريدي كندي قبل ويولك إلى كندا ،يوجوب عولويوك
تقديم عنوانك الجوديود إلوى الوموواطونو والوهوجورة الوكونوديو
(سيك) في أقرب وقت ممكن.

رقم التأمين اناتماعي ( السين)
بمجرد ويولك إلى كونودا يوجوب عولويوك الوتوقودم بوطولوب
للحصول على الرقم الوخواص بوك ،هوو اشوبوع بوبوطواقو
الرقم القومي في دولنا العربي  ،مؤلف من تسوعو أرقوام
وتحتوال تولوك لوهوذا الورقوم عونود الوعومول فوي كونودا او
لاستفادة من خدمات الحكوم الكندي او المنايوا الوتوي
تقدمها ،من الممكن الحصول عليع من مركن الخدموات
بالنياب عن الحكوم الفيدرالي  .تكمن أهمي هذا الرقوم
بكونع يخولك العمل في كندا حيث قود توطولوبوع الشوركوات الوي

تود العمل بها كاثوبوات لوهوويوتوك او موعورفو الوتواريوت انئوتوموانوي
الخاص بوك ،او نبواا الوحوكوومو عون الودخول الوذي سوتودفوعوع
لك،وكذلك يمكنك بواسط هذا الرقم التقدم ألحد البرامج الوكونوديو

والعديد من المنافت التي تقدمها الحكوومو الوكونوديو او
عند عمل ضريب الدخل السنوي  ،فتح حسواب بونوكوي،
معامات التقاعد ،او تأمين العمال .
يتم إيدار رقم التعريف الشخصي لشخص واحود فوقوط
وال يمكن استخدامع من الناحي القانوني من قوبول أي
شخص آخر .أنت مسؤول عن حموايو سويون الوخواص
بك .تخنين أي وثيق تحتوي على سويون والوموعولووموات
الشخصي الخاي بك في مكان آمن ال توبوقوي السويون
الخاص بك معك .خدم كونودا ا ن إيودار سويون فوي
شكل ورق (تأكيد خطاب سويون) حويوث انوع قود توو وف
إنتال بطاق سين الباوسوتويوكويو  ،وموت ذلوك ،بوطواقوات
سين التي يدرت سابقا ليست منتهي الصاحويو وال

ينال من الممكن استخدامها.
إذا كنت أحد الوالدين لحديثي الووالدة ،يوموكونوك الوتوقودم
بطلب للحصول على سين الخاص بك طفلك من خوال
خدم تسجيل الوليد .إذا كونوت يواحوب عومول ،توعورف
على مسؤولياتك المتعولوقو سويونوس مووظوفويوك .يوموكون
لألطفال الذين تبل أعمارهم  00عاما أو أكوثور الوتوقودم
بطلب للحصول على سين الخاي بهوم .كوذلوك يوموكون
للوالدين واألفراد المرخص لهم قانونيا بالعمل نياب عون
مقدم الطلب (على سبيل المثال ،الويوي الوقوانوونوي أو
الممثل القانوني) الوتوقودم بوطولوب لولوحوصوول عولوى رقوم
التأمين االاتماعي لألطفال الوذيون توقول أعوموارهوم عون
سن الرشد في مقاطعتهم ،والكبار في رعايوتوهوم.لولوتوقودم

بطلب الحصول عولوى رقوم الوتوأمويون اناوتومواعوي انوت
بحاا الى ما يعرف عنك ويثبت شورعويو اقواموتوك فوي
كندا ،على المواطنين الكنديين تقديم شهادة المياد أو
شهادة الجنسي  .اما حاملي انقوامو الودائومو عولويوهوم
تقديم بطاق انقوامو الودائومو  ،او ورقو الودخوول الوى
كندا ،اموا ايوحواب انقوامو الوموؤقوتو فوعولويوهوم توقوديوم
تصريح العمل او الدراس (البد من تقديوم األيوول ،ال
تقبل الصور وال بد ان يتم ترام األيوول الوى الولوغو
اننكليني او الفرنسي اذا كانت األيول مكتوب بولوغو
أخرى).بانضاف الى المستندات السابق ذكورهوا ،ال بود
من تقديم مستندات مساندة للطلب مثل شهادة الونوال
نثبات اسم العائولو بوعود الونوال او شوهوادة الوطواد،
شهادة تغيير انسم ،شهادة اثبات الويول الى كندا.

