
 ا�سرة ة اعال قرار تطبيقبرنامج 

  للمھاجرين الجددمعلومات 

 

 

 

 

 

 

  ؟الطفا# فيما يتعلق باعالة مساعدة إلى تحتاج ھل

 

انفصالھما عن  أو الوالدين ط.ق عندأولوياته  مةقمصلحة ا#طفال على  كولومبيابريتش يضع قانون ا#سرة في 
 معھما يعيشون # أنھم من الرغم علىأبنائھما  ا#نفاق على مواصلةأن على الوالدين  يعني وھذا. بعضھما البعض

  .تحت سقف واحد

 
يشكل عبئا مما قد  أطفالھمفي قرار المحكمة الخاص باعالة  ابما ھو مطلوب منھمن في بعض ا#حيان # يلتزم الوالدا

 اللجوءھذا، تستطيع ھذه العائ.ت  تحصيل مبلغ اعالة ا#طفال في مشاكل ھناك تكون عندماو. واسرھم ا�طفالعلى 

برنامج حكومي مجاني يھدف الى مساعدة العائ.ت على الھذا ف .طلبا للمساعدة ا�سرةتطبيق قرار اعالة  برنامج الى
تطبيق برنامج ان  .عالة ا#طفال ومتابعة سداد ھذه الدفعات وتنفيذ قرارات ا#عالةوا الزوجية النفقةتحصيل مبالغ 
لتحصيل مبالغ ا#عالة المتأخر سدادھا، فعلى سبيل المثال، يمكنھم الطلب  قانونية ص.حيات لديه ا�سرةقرار اعالة 

  .الديناتب أحد الوھذا من رمن أصحاب العمل خصم مبلغ ا#عالة 

  

أمر قضائي أو التوصل الى اتفاقية للحصول  على الوالدين أحد أن يحصل يجب ،المجاني البرنامج ھذا في ل.شتراك
وللمساعدة في الحصول على ھذا ا�مرالقضائي أو . بريتش كولومبياعلى ا#عالة بعد اللجوء الى أحد المحاكم في 

تستطيع مراكز و .المھنية والمساعدةلقانونية مشورة اطلب الالتوصل الى اتفاقية بھذا الشأن، يجب على أفراد ا#سرة 
# يقدم المساعدة القانونية و# ا�سرة تطبيق قرار اعالة برنامج ان . تزويدكم بالمعلومات والمساعدةا#سرية  العدالة

  .طفالا� باعالةيصدر أوامر 

  

 المقاطعات جميع مع ترتيبات بعقد الحكومة، لذلك قامت كولومبيابريتش  خارج الوالدين أحد في بعض ا�حيان يقيم

 معلومات بيانھناك . لاطفا#المتعلقة باعالة  تزاماتلا#تنفيذ للتأكد من  ا�جنبية الدول من والعديد ا�خرى الكندية

 المحافظاتيشمل  كولومبيا بريتش خارج الوالدين أحد يعيش عندما لاطفا�تحصيل مبالغ اعالة : بعنوان منفصل

  .الترتيبات ھذهالتي تشملھا  والبلدان

 
 ة الموقعزيار خ.ل من المعلومات من مزيد على الحصول أوا�سرة تطبيق قرار اعالة برنامج  مع ا#شتراك يمكنك

www.fmep.gov.bc.ca وعلى ھاتف  ،ولوور مين.ند فانكوفر في 678 604- 5670 بھاتف رقم با#تصال أو
  .6020-434 250 ھاتف رقم المناطق الداخلية على فيو الشمال في أو فيكتوريا في  4040-220 250 رقم


