دليل موارد الثقافة املالية للعاملني يف مجال الدعم لضحايا
العنف عىل أساس الهوية الجنسية
تأيت إلينا املستفيدات من خدماتنا )املُراجعات( وهن يف مراحل مختلفة
من حياتهن .ونأمل أن يقدم ِ
لك هذا الدليل بعض النصائح الرسيعة
واألفكار لتقديم الدعم الستقاللهن االقتصادي وشعورهن بالسيطرة املالية.
متكني املرأة اقتصادي ًـا :املعرفة املتوفرة لدى الفرد ،واملهارات ،والثقة يف التعامل مع خري
أوضاعها املالية.
إننا نهدف إىل توفري األدوات حتى تستطيع النساء وعائالتهن الشفاء والتعايف مالي ًـا ،وبناء
الضامن املايل الذي يحتاجونه للبقاء يف أمان وسالمة.
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تساؤالت وهموم شائعة

الحسابات املرصفية
يجب بالرضورة أن تفتح السيدة املُراجِعة حساب ًـا مرصفي ًـا خاص ًـا بها .وإذا أخذ الرشيك/الزوج بطاقة املَدين
أي بطاقة السحب املرصيف  debit cardأو بطاقة االئتامن  credit cardمنها ،فيجب أن تقدم تقري ًرا للجهات املعنية
بأن هذه البطاقات مرسوقة أو مفقودة.
هل تواجهني صعوبات يف دفع الفواتري؟ ال تفتحي حساب ًـا يف نفس املرصف الذي يطالبك بتسديد مبالغ
مستحقة .إذا فتحت حساب ًـا يف املرصف الذي يطالبك بتسديد مبالغ مستحقة ،فإن ذلك املرصف يحق له أن يحجز
عىل  100%من األموال املتوفرة لديك يف ذلك الحساب إذا كانت هناك دفعة تجاوزت موعد استحقاقها.

يحق لك يف كندا أن تفتحي حساب ًـا مرصفي ًـا لدى أي بنك أو اتحاد ائتامين  credit unionخاضع للتنظيم الفدرايل
طاملا أن بإمكانك تقديم ما يثبت هويتك رسم ًيا.
وميكنك أن تفتحي حساب ًـا مرصفي ًـا ،حتى لو أنك:
•
•
•
•

ال متلكني أي وظيفة
ال متلكني املال إليداعه فو ًرا يف ذلك الحساب
كنت قد أعلنت إفالسك
مل تحصيل بعد عىل الجنسية الكندية

ال توجد لديك بطاقة هوية مع صورة شمسية؟ إن مرصف كنديان إمربيال بنك  CIBCيسمح ألي شخص أن
يفتح حساب ًـا مرصفي ًـا إذا قام أحد عمالء املرصف الذي يتمتع بحسن السرية والسلوك بالتحقق من هويته/هويتها.
كام يحتاج األشخاص الذين قد يصبحون من عمالء املرصف أن يقدموا وثيقة أخرى إلثبات الهوية مثل هوية عمل،
أو بطاقة آلة الرصاف األلية ) (ATMمن مرصف آخر
ميكن رصف شيكات الحكومة الفدرالية من أي بنك حتى بدون حساب مرصيف فيه .تحتاج السيدة املُراجِعة
تقديم بطاقة إثبات الهوية ،أو أن يقوم أحد عمالء املرصف الذي يتمتع بحسن السرية والسلوك بالتحقق من
هويتها .يجب أال تتجاوز قيمة الشيك .$1500

حجز مال املَدين لدى شخص ثالث أو الحسابات املرصفية املجمدة
تتمتع برامج املعونات االجتامعية )الويلفري( يف أونتاريو  Ontario Worksوالدعم
للمعاقني يف أونتاريو  ODSPبالحامية التامة من الدائنني .وهذا يعني أن الطرف الدائن ال
يستطيع حجز هذه األموال أو املخصصات عندما تكون السيدة املُراجِعة غري قادرة عىل دفع
كامل املستحقات .وإذا قام أحد الدائنني بحجز هذه املخصصات ،فيتوجب عىل السيدة
املُراجِعة االتصال باملرصف لتطلب إعادة هذه املبالغ إىل حسابها املرصيف.
ميكن وقف إجراءات حجز مال املَدين لدى شخص ثالث والحسابات املرصفية
املجمدة وذلك مبساعدة إحدى هيئات استشارات االئتامن التي ال تتوخى الربح.
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الغش واالحتيال والتقارير االئتامنية

يجب أن يطلع كل شخص عىل التقرير االئتامين الخاص به مرة كل عام وذلك للتأكد من عدم وجود
أي غش أو احتيال أو معلومات غري صحيحة .ميكنك الحصول عىل تقرير ائتامين واحد مجانـًا يف
السنة .إذا كنت تتعاملني مع إكويفاكس  ،Equfiaxتوجهي إىل موقع االنرتنت:
https://www.consumer.equifax.ca/personal

وإذا كنت مع ترانسيونيون ،Transunionتوجهي إىل:

https://www.transunion.ca/

إذا الحظت أي غش أو احتيال أو تالعب ،اتصيل بالجهات الدائنة وهيئات التقارير االئتامنية.
ميكن وضع إنذارات للتنبيه عىل وجود أعامل غش أو احتيال مع حسابات إكويفاكس وترانسيونيون.
ويتم فرض رسم شهري مقابل هذه الخدمة ،ولكنها متنع أي شخص من سحب أي مبلغ باسمهم من
حساب االئتامن بدون املرور أوالً بسلسلة من األسئلة األمنية والتحقق من هويته/هويتها.

املديونية املشرتكة

إذا مل تتمكن السيدة املُراجِعة من إزالة اسمها
من املديونية املشرتكة ،يجب أن تتصل
بالطرف الدائن وتقوم بغلق الحساب حتى ال
يستطيع املَدين املشرتك مواصلة استعامل هذا
الحساب وزيادة املبلغ مستحق الدفع

يجب أن تقوم السيدة املُراجِعة باالتصال بالطرف
الدائن والتحقق من أن املديونية هي فعالً َدين
مشرتك أو ما إذا كانت ُم ِ
ستخدم معتمد لهذه
ِ
املستخدم املُعت َمد ال يكون عادة
املديونية .إن
مسؤوالً بحكم القانون عن هذه املديونية
ِ
مستخدم ًـا معتم ًدا عىل
إذا كان الزوج/الرشيك
حساب السيدة املُراجِعة ،يجب عليها االتصال
باملرصف والعمل عىل إزالة اسمه من هذا الحساب

هل تواجهني صعوبات يف مواصلة
تسديد املبالغ املستحقة؟
تحديث مع أحد مستشاري االئتامن املرخصني لدى
إحدى هيئات استشارات االئتامن التي ال تتوخى
الربح وذلك للبحث يف خيارات الدفع املتاحة أمامك
فيام يتعلق باملديونية املشرتكة.

الطريقة الوحيدة إلزالة االسم من الحساب املشرتك
هي بأن يقوم الطرف الدائن ،والسيدة املُراجِعة
والطرف اآلخر املدين باملوافقة عىل هذه الخطوة.
إن الطالق أو اتفاقية االنفصال ال تنطبق يف هذه
الحاالت .وال يتوجب عىل املرصف إزالة اسم املدين
املشرتك ،حتى لو كان ذلك وار ًدا يف االتفاقية
إذا وافق املرصف عىل إزالة اسم السيدة املُراجِعة
من املديونية املشرتكة ،يجب عىل هذه السيدة
الحصول عىل هذا القرار خطي ًـا واالحتفاظ بهذا
الكتاب الرسمي يف مكان آمن للعودة إليه يف
املستقبل عند الحاجة
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األصول واملوجودات املشرتكة

**يجب أن تحصيل عىل مشورة قانونية بخصوص :أي أصول أو موجودات كبرية مثل بيت الزوجية ،حسابات التقاعد ،االستثامرات ،إلخ .نقدم فيام ييل قامئة
بهذه الخيارات ملناقشتها**

بيع بيت الزوجية وتسديد مبلغ الرهن بالكامل
موافقة املالك املشرتك عىل بيع حصته ِ
لك .إذا كانت السيدة املُراجِعة ال متلك حالي ًـا املال الكايف فيجب عليها
الحصول عىل موافقة مرصفية لتمويل هذه الخطوة
ِ
حصتك يف بيت الزوجية ،وعندها تستطيع السيدة املُراجِعة أن تشطب اسمها
موافقة املالك املشرتك عىل رشاء
من عىل حجة ملكية املنزل
يجب بالرضورة االستمرار يف دفع أقساط الرهن بدون تأخري .وإذا تراكمت ثالثة أقساط متتالية غري مدفوعة
يستطيع الطرف الدائن أن يبدأ إجراءات نزع ملكية هذه السيدة عن البيت املرهون

تأسيس تاريخ ائتامن جيد

هل ميكن أن يكون لديك تاريخ ائتامين يسء أو أن تكوين بدون حساب ائتامن؟ ابديئ بالحصول عىل بطاقة ائتامن مضمونة مثل كابيتل
وان  Capital Oneأو ريفرش  .Refreshادفعي تأمينـًا أو عربون بقيمة  $300تقريبـًا واحصيل عىل ائتامن بحد أعىل يبلغ .$300
ميكن أن تقومي بعمل ترتيبات لدفع بعض الفواتري الشهرية مثل الهاتف الخلوي ،أو االنرتنت ،أو الكهرباء من بطاقة االئتامن .هذه
الطريقة ستضمن أن تأيت هذه الدفعات من حساب االئتامن بشكل منتظم ويبقى لديك املال ضمن حدود امليزانية ليتم دفع الفواتري
بالكامل
إذا مل تتمكن هذه السيدة من دفع الحساب املستحق بالكامل يف أحد األشهر ،يجب أن تحاول قدر اإلمكان املحافظة عىل املبلغ
املستحق  30%أقل من الحد األعىل املتوفر لديها .وإذا تجاوز املبلغ املستحق الدفع نسبة  30%فإن هذه السيدة ستبدو وكأنها تواجه
مصاعب مالية وقد تتعرض درجة تقييمها االئتامين  credit scoreلالنخفاض
حاويل ترتيب يشء من التوفري شهريـًا .إن هذا سيرتك تأث ًريا إيجابيـًا بالغـًا عىل الطرف الدائن .ادفعي لنفسك أوالً .احريص عىل أن يتم
تلقائي ًـا خصم مبلغ من راتبك يف يوم استالم الراتب وإيداع هذا املبلغ يف حساب توفري

تكملة الدخل املضمونة

)(Guaranteed Income Supplement – GIS

تساعد عىل زيادة الدخل لألشخاص الذين تبلغ أعامرهم  65عامـًا أو أكرث ،ويعيشون يف كندا ،ويحصلون عىل
ضامن الشيخوخة )(OAS – Old Age Security
يجب تقديم طلب للحصول عىل تكملة الدخل املضمونة ،ذلك أن التسجيل لهذه املخصصات ال يتم تلقائي ًـا
اتصيل هاتفي ًـا بهيئة اإليرادات الكندية  CRAعىل رقم الهاتف  1-800-277-9914للحصول عىل املزيد من
املعلومات عن كيفية تقديم الطلب
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املراكز التالية تقدم عيادات مجانية عىل
مدار السنة إلعداد رضيبة الدخل عن
السنة الحالية والسنوات السابقة

خدمات العائلة اليهودية يف أوتاوا
اللغات – اإلنجليزية ،الفرنسية ،العربية،
الروسية
املستفيدون من خدماتنا – الذين يحملون
اإلقامة الدامئة وطالبي اللجوء
إقرارات الرضائب – للسنة الحالية
والسنوات السابقة
االتصال األويل مع – إيال زابرسيك
بريد الكرتوين:
ezabarsky@jfsottawa.com

هاتف613-769-5056 :

مركز التعليم املايل EBO
اللغات – اإلنجليزية ،الفرنسية
املستفيدين من خدماتنا – الجمهور
عامة/جميع األشخاص
إقرارات الرضائب – للسنة الحالية
والسنوات السابقة
االتصال األويل مع – أنجي نينغابيي
بريد الكرتوين:

رضيبة الدخل واإلعانة الرضيبية لألطفال
اإلعانة الرضيبية للطفل هي دفعات شهرية غري خاضعة
للرضيبة تحصل عليها العائالت للمساعدة يف تكاليف
تربية األطفال الذين تقل أعامرهم عن  18عامـًا
قد يتم دفع هذا املبلغ شهري ًـا للشخص املسؤول أساس ًـا
عن رعاية األطفال .كام ميكن اقتسام املبلغ إذا كان
الوالدان منفصلني/مطلقني
إذا ِ
أردت حساب املبلغ الذي ستحصلني عليه ،اذهبي إىل
موقع هيئة اإليرادات الكندية  CRAعىل االنرتنت:
    

      
   

يجب أن يتم دفع رضيبة الدخل يف املوعد املحدد وبشكل
كامل من قبل الوالدين وذلك قبل أن تتمكني من استالم
اإلعانة الرضيبية للطفل .إذا كنت منفصلة عن زوجك ومل
يعمل زوجك/رشيكك السابق عىل دفع رضيبة الدخل
ِ
ميكنك االتصال هاتفيـًا بهيئة اإليرادات
بشكل كامل،
الكندية للبحث يف كيفية تغيري وضعك العائيل
ويف حال وجود حضانة مشرتكة لألطفال ،يحق لكال الطرفني
الحصول بالتساوي عىل اإلعانة الرضيبية للطفل

acningabiye@centre-ebo.com

هاتف613-746-0400 :

عيادة رضيبة الدخل – مركز الصحة
للمجتمع املحيل باينكرست-كوينزواي
)(PQCHC
اللغات – اإلنجليزية ،الفرنسية ،الكانتونية،
الهندية ،املاندرين ،النيبالية ،الروسية،
السلوفاكية ،الفيتنامية
املستفيدين من خدماتنا – املقيمني ضمن
املجتمع املحيل
إقرارات الرضائب – للسنة الحالية
والسنوات السابقة
االتصال األويل مع – منسق الرضيبة
بريد الكرتوين:
incometaxcoordinator@pqchc.com

هل تريدين الحصول عىل
كشوفاتك الرضيبية؟

سجيل عىل موقع هيئة اإليرادات الكندية عىل
االنرتنت ليكون لك حساب ًـا عىل الرابط My Account
 for Individualsوذلك للحصول عىل كشوفاتك
الرضيبية للسنوات السابقة.
وميكنك أيض ًـا االتصال بهيئة اإليرادات الكندية عىل
رقم الهاتف:

1-888-863-8662
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إىل أين تتوجهني للحصول عىل
املزيد من الدعم

تتوفر االستشارات املجانية لدى عدد من الهيئات التي ال تتوخى
الربح ،مثل خدمات االستشارات املالية وحل مشاكل االئتامن
 Resolve Credit and Financial Servicesتجنبي رشكات
تسوية الديون أو الرشكات التي تعمل مقابل الربح.
Resolve Credit and Financial Services
        

1-800-379-5556

خدمات االستشارات املالية وحل مشاكل االئتامن هي مؤسسة
خريية ال تتوخى الربح وتقدم املساعدة للمستفيدين من خدماتها
منذ العام  ،1968من أجل إدارة أموالهم والتحرر من الديون.
وسيقوم أحد مستشاري االئتامن املرخصني بتقديم تقييم مايل
مجانـًا وبدون إصدار أي أحكام ويعرض عليك جميع الخيارات
املتوفرة ليضعك عىل الطريق نحو الحرية والقوة املالية.

الخدمات

الحوار الحي مرتني يف اليوم لتوجيه سؤال قانوين.
ال تكون اإلجابة من طرف محامي ،بل من أحد
املوظفني من ذوي الخربة

تشمل الخدمات:
∙ التخلص من الديون
∙ تدريب مايل مجان ًـا
∙ تقييم عرب االنرتنت مجانـًا
∙ تثقيف للمستهلك مجانـًا

إحالة إىل موارد أخرى يف املجتمع املحيل
خطوات نحو العدالة – اعرثي عىل النصيحة
القانونية ،أكرث من  600سؤال وجواب

مركز التثقيف القانوين للمجتمع املحيل يف أونتاريوCLEO

مسارات ُم َو َّجهة ،نقدم مناذج مطلوبة ملختلف
الخدمات القانونية ونقوم بتعبئتها مسبقـًا
محامون يقدمون خدماتهم مجان ًـا لألشخاص من
ذوي الدخل األكرث ارتفاع ًـا ،مع الحصول عىل 30
دقيقة من املشورة القانونية

يقدم مركز التثقيف القانوين للمجتمع املحيل خدماته
للمجموعات من ذوي الدخل املنخفض واملجتمعات املحلية
املهمشة .يقدم النصيحة القانونية من املحامني ،والتي يتم
مراجعتها باستمرار لتقدم دامئ ًـا أحدث املعلومات.

*This program is funded by the Government of Canada and Women and
Gender Equality Canada (WAGE) through the Canadian Women’s Foundation.
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