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كل شهر نقوم باالجابه على 
بعض استفسارات العمالء 

والقراء ونسرد هنا بعض اهم 
االسئله التى ,وردتنا وتحتاج 

الى توضيح

السؤال : أنا طالب ليبى ادرس فى كندا 
بناء على منحه من الحكومه السابقه 
المؤقته واالن توقفت المنحه ولم يتم 

صرف المنحه من يناير هذا العام 
وابلغنا بانها متوقفه الشعار اخر وطلب 

منا ان ندفع رسوم الجامعه والمعيشه 
من من قبلنا او العوده الى ليبيا وكال 

الحلين غير قابل للتنفيذ فال يوجد 
لدى مصادر ماديه والرجوع الى ليبيا 

مستحيل فى ظل االوضاع الحاليه ارجو 
ايجاد حل لمشكلتى .

االجابه : اوال يرجى العلم بانه فى حالة توقفك 
عن الدراسه يتم الغاء فيزة الدراسه وفى هذه 
الحالة يجب مغادرة كندا وطالما يوجد لديك 

سبب مقنع لعدم مقدرتك العوده الى ليبيا 
فتستطيع فى هذه الحالة التقديم للجوء السياسي 
الذي يمنحك االقامة الدائمه فى حالة الموافقه 
ولدينا حالت مشابهه تقطعت بهم السبل وال 
يستطيعون العوده الى ليبيا لظروف سياسيه 
خاصه وحصلنا لهم على الموافقه فانصحك 

التقدييم. بسرعة 

السؤال : انا مواطنة سورية كندية  
اسكن في كندا مع اطفالي االثنين تقدمت 

بطلب اقامة لزوجي وجاء الجواب 
بالرفض والسبب أنني لم اصرح بهذا 

الزواج اثناء تقديم طلب اقامتي .سؤالي 
هو هل يمكن تقديم طلب لجوء انساني 

لكندا وهل يشترط للتقدم للجوء ان 
يكون مسجل لدى االمم المتحدة علما 

بأنه قادر على اعالة نفسه وعائلته من 
الناحية المادية ويمكن اثبات ذلك .أرجو 

منكم الرد مع تحياتي .
  

االجابه : طالما لم تصرحى عنه فى البدايه فال 
تستطيعيين كفالته للحصول على االقامه الدائمه 

فى كندا
أما بالنسبه للتقديم للجوء االنسانى فال اعتقد 

انه سيكون ناجح فى حالتك ولكن هناك احتمال 
ضعييف جدا فى حالة وجود اطفال صغار بحجة 

احتياجهم للعيش مع ابيهم وال يلزم ان يكون 
مسجل فى االمم المتحده او ان يكون الجئ وال 

تهم فى هذه الحالة القدره الماديه .

السؤال : أنا حاليا ال اعمل بسبب 
انتهاء عمل الشركه التى كنت اعمل بها 

واحصل حاليا على راتب من البطاله 
ولديه بعض المدخرات البسيطه اهل 
استطيع عمل كفاله لزوجتى فى هذه 

الحاله 

االجابه : نعم تستطيع تقديم كفاله لزوجتك وال 
تحتاج لتقدييم مستندات تثبت قدرتك الماديه ففى 

حالة استقدام االزواج يعفى الكفيل من تقدييم 
اثبات القدره المادية وحصولك على راتب 

البطاله اليؤثر فقط الذى يؤثر على المعامله هو 
المساعدات االجتماعيه الولفير فال يوافق على 

الطلب طالما يحصل عليها لحيين توقفه عن 
استالمها. 

السؤال : أنا مهاجر عربى وحاصل 
على الجنسيه الكندية ومقييم فى دبى 

مع عائلتى وابنى يدرس فى كندا ولدى 
بيت فى كندا يسكنه ابنى وناتى الى كندا 

كل 5 شهور لالحتفاظ ببطاقه الصحه 
سؤالى هل انا مطالب بدفع ضريبة 

دخل عن دخلى فى االمارات ؟ وماهى 
الطريقه التى ممكن فيها اعفائى من 

الضريبه؟ وهل يؤثر ذلك على الجنسيه 
الكنديه ؟

االجابه : نعم يجب التصريح عن دخلك 
الخارجى طالما لديك متعلقات فى كندا وتتمتع 

بمزايا المقييم فى كندا .
ويتم اعفاؤك من دفع الضرائب اذا اثبت انك 

غير مقييم وذلك بتوقيع كتاب يفيد عدم وجود اى 
متعلقات او فائده تحصل عليها من كندا وتسليم 
كرت الصحه وال يوجد لديك اى دخل من كندا.

ال تاثيير على الجنسيه الكنديه طالما حصلت 
عليها حسب القانون والدستور الكندى منح 

المواطنيين الكنديين حرية التنقل والعيش فى 
البلد الذى يريد.

السؤال: أنا مقيمة فى تورونتوا ولدى 
اقامة دائمه وزوجى يعمل بوظيفه 

وراتبه 90000 دوالر فى السنه  وكنت 
متزوجه فى السابق ولدى من زوجى 

االول ولد عمره االن 10 سنوات وكان 
فى حضانة والده ولم يسمح لى برؤيته 
بعد الطالق  وبعدها تعرفت على زوجى 
الحالى وعمل لى كفاله زوجه  ولم يكن 

يعلم بان لدى طفل من زوجى السابق 
لذلك لم اذكر طفلى فى معاملة الهجره 

والمشكله االن ان زوجى السابق توفى 
واخبرت زوجى الحالى بالحقيقه وقدر 

ظرفى ومعانات طفلى بانه ليس له احد 
ليعيله ووافق على مساعدتى لكفالة 

ابنى ما هى اسرع طريقه الحضار ابنى 
الوحيد من العراق علما بانه اليوجد 

رعاية جيده له ويسكن عند عمه.

االجابه: يؤسفنى ان اخبرك بانك لن تستطيعى 
احضاره الى كندا اعلم ان قصتك انسانيه 

ومؤثره وخصوصا الطفل الذى الحول وال قوه 
له ولكن بعض االحيان تكون القوانيين جائره 

فى هذه االحوال خصوصا انك لم تصرحى 
بوجوده فى ملفك االصلى للهجره الى كندا .
انصحك بمحاولة تقدييم ملف لجوء انسانى 
له ولو ان فرصة القبول ضعيفه جدا ولكن 

المحاوله افضل من الشئ. 
















