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كل شهر نقوم باالجابه على بعض استفسارات 
العمالء والقراء ونسرد هنا بعض اهم االسئله 

التى ,وردتنا وتحتاج الى توضيح 

1-أنا وزوجى اقمنا مجددا فى كندا منذ 
سنتين ماهى افضل طريقه الستقدام والدتى 
واخى الصغير 16 سنه  للعيش معنا علما 

بانه لدينا القدره الماديه وحساب بنكى كبير 
االجابه:

هناك شروط محدده الستقدام الوالدين اهمها ان 
يكون لكم دخل فى كندا مثبت لمدة 3 سنوات 
ويعتمد الدخل المعتمد على عدد افراد االسره 

الموجوده فى كندا وعدد المطلوب كفالتهم . وال 
يؤثر وجود مبالغ موفره من قبل مهما كانت 

قيمتها . فى حالتك ال تستطيعين كفالتهم لالقامه 
الدائمه حاليا ولكن بعد قضاء 3 سنوات مع 

وجود دخل 
ولكن تستطيعين استقدامهم بفيزا مؤقته تسمى 
سوبر فيزا يحصلون بموجبها على اقامة لمده 

سنتين تجدد لمدة 10 سنوات ولكن اليستطيعون 
الحصول على مزايا المقييم من عالج 
ومساعدات ويطلب لهم تاميين خاص.

علما بان برنامج الوالدين واالجداد سيتم فتحه 
فى بداية العام القادم ولعدد محدد يتم الوصول 

اليه فى فتره وجيزه لذلك يجب البدء فى 
االجراءات للذين تتوفر لديهم الشروط فى اسرع 

وقت ممكن حتى يكون الملف جاهز للتقديم فى 
بداية العام.

2-نحن عائله سوريه مقيميين فى سوريا 
ماهى الطريقه التى نستطيع الهجره الى 

كندا خصوصا اننا نعيش فى وضع صعب 
ونريد اى طريقه للهجره حتى لو كانت 
لجوء علما بانه لدينا اصول وممتلكات 

كبيره فى سوريا.
االجابه: 

بالنسبه للجوء له شروط كثيره اهمها عدم 
وجود المتقدم فى نفس بلده  على كون مقيما فى 

بلد اخر ومسجل ومعتمد الجئ من قبل االمم 
المتحده  ويكون التقديم عن طريق االمم المتحده 

وليس مباشره للسفاره الكنديه 
أما فى حالة وجود العائله او اى فرد منها فى 
كندا أو امريكا يمكنه التقديم مباشره للسلطات 
الكنديه لبحث امكانية منحه اللجوء ومن ثم يتم 
اضافة باقى العائله للتقديم لالقامه الدائمة وهذا 

يستغرق شهريين للحصول على القرار من 
محكمة اللجوء ومن ثم فى حالة الموافقه يتم 

تقدييم طلبات االقامه الدائمة للمتقدم والمعالين 
19 سنه او اقل .

واذا كان طالب اللجوء فى امريكا يجب ان 
يكون لده قريب من الدرجه االولى مقيم فى كندا 

.
بالنسبه للهجره العاديه الى كندا يجب توفر 

احد اهم الشروط اما االمكانيات العلميه واللغه 
االنجليزيه أو القدره الماديه ووجود اصول 

كافيه للهجره وهناك عدة برامج للمستثمرين 
فى المقاطعات المختلفه وتختلف كل منهم فى 
الشروط والمبالغ المطلوب توفرها ومن هذه 

المقاطعات من تشترط عمل مشروع او شراء 
مشروع قائم ومنها ما تتطلب ايداع مبالغ بدون 
وجود شرط اقامة مشروع مثل برنامج مقاطعة 
كويباك للمستثمرين الذى يتطلب وجود اصول 

ال تقل عن 1600000 دوالر ويتم ايداع 
800000 دوالر لمدة 5 سنوات او دفع فائدة 

هذا المبلغ لمره واحده غير مسترده حوالى 
200000 دوالر ويعتبر هذا البرنامج االفضل 
على مستوى العالم من حيث التكلفه والخدمات 

التى تقدمها كندا . هذا البرنامج محدد العدد 
للتقديم 1750 طلب منهم 1200 مخصصه 

للصينيين ويتم التقديم له فى بداية العام القادم 
ويجب تجهييز الملفات والطلبات مسبقا لضمان 

قبول الطلب قبل اكتمال العدد المطلوب.

3-تزوجت وحضرت زوجتى الى كندا 
بكفالتى من حوالى سنه ونصف ولكننا لم 

نتفق وحصل الطالق ولكنها ال تزال تعيش 
فى كندا مع ابنى سؤالى ماهو االجراء 

القانونى بخصوص كفالتى لها وهل استطيع 
كفالة زوجه اخرى ؟

االجابه:
حسب تعديل القانون الذى صدر بتاريخ  25 

ديسمبر 2012 وحيث انك وقعت على الكفاله 
لمدة 5 سنوات وااللتزام بالمعايشه لمدة سنتين  
وبالتالى تعتبر زوجتك قد خالفت الجزء المتعلق 
بالبقاء معك لمدة سنتين وبالتالى يحق لمسؤول 

الهجره سحب االقامه منها ولكن طالما لديها 
طفل فهذا يعفيها من االلتزام ولكن يبقى عليك 

االلتزام بالكفاله الماديه لها لمدة خمس سنوات  
بحيث انها لو حصلت على اى معونات من 

الدوله سيتم مطالبتك بها اال فى حالة اذا اسقط 
الكفاله وهذا يتطلب اثباتات لعدة حيثيات منها 

العنف وغيرها من االمور التى دفعتك الى ذلك 
وفى الحاله العديه ال تستطيع كفالة زوجه اخرى 

اال بعد 5 سنوات طالما ال يوجد عليك اى جنحه 
تتعلق باالهانه او التعذيب 

وبالنسبه للزوجه السابقه طالما لديها طفل 
فحسب قوانين كندا ولمصلحة الطفل تظل 

تحتفظ باالقامه الدائمه .

4-عمرى 17 واريد ان اتزوج من شخص 
يعيش خارج كندا هل استطيع عمل كفاله 

له علما بان اهلى غير موافقين على 
الزواج؟
االجابه:

السن القانونى للزواج هو 16 واكثر ولكن 
التستطيعين عمل كفالة للزوج اال بعد سن ال 

19 عام او ان يكون احد الوالدين كفالء .
     

5- أنا طالب فى جامعة تورونتو فى السنه 
االخيره من دراستى وارغب فى البقاء 

فى كندا بعد تخرجى  علما باننى فى فيزة 
دراسه ماهى االمكانيه للحصول على 

االقامة الدائمة؟
االجابة:

هناك عدة طرق للحصول على االقامة الدائمة 
وتحويل االقامة المؤقته الى دائمة منها

فى حالة حصولك االن وانت فى السنه النهائيه 
على عرض عمل من شركه معتمده وحاصله 

على الموافقه لتعيين موظفين اجانب يتم التقديم 
للمقاطعه المتواجد بها للحصول على ترشيح 
المقاطعه للتقديم للحكومه الفدراليه للحصول 

بعدها على االقامة الدائمة وهذا البرنامج متوفر 
فى مقاطعة اونتاريو 

الطريقه الثانيه هو الحصول على عمل بعد 
انتهاء الدراسه واالستمرار لمدة سنه على اقامة 

عمل ومن ثم يتم التقدييم للحكومه الفدراليه 
اذا كنت من الفئات 0 أو  اى  أو بى  الفئات 

الوظيفيه االداريه أو المهنيه او التقنيه .

سنقوم فى العدد القادم باستكمال باقى 
االسئله المهمه التى تحتاج الى توضيح 

ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا يرجى 
 www.fasttocanada.com زيارة موقعنا

واالنضمام الى المجموعه على الفيس بوك 
لتكونوا على اضطالع دائم باهم التطورات 

http:// فى عملية الهجرة الى كندا
www.facebook.com/groups/

/fasttocanada
أو االتصال ب أسامة عبيد 6479875265  أو 

عبير قيطة 6479235265 
أو ارسال جميع استفساراتكم على االيميل  

info@fasttocanada.com
         
















