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ماهي اإلقامة الدامئة ؟
هي ان متنحك الحكومة الكندية إذن العيش عىل اراضيها بشكل دائم
برشوط معينة.
هل ميكن أن أفقد وضعي كمقيم دائم؟
نعم ,يفقد الشخص وضعه كمقيم دائم إذا تواجد خارج كندا ألكرث من
سنتني خالل فرتة خمس سنوات .ميكنه ايضا ان يفقد وضعيته هاته اذا
ارتكب جرمية «خطرية».

Être résident permanent au Québec

تقدم هذه الوثيقة معلومات عامة وال تشكل رأيا أو استشارة
قانونية .أنظمة الهجرة إىل كندا وإىل والية كبيبك جد معقدة وتنتج
عنها اشكاالت خاصة يف بعض األحيان ,لذا من الرضوري استشارة
األخصائيني للتأكد من مطابقة املفاهيم العامة لكل حالة عىل حدى.
تم تحديث املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة يف شهر ماي /أيار .2017
مالحظة :صيغة املذكر املستعملة يف هذا النص تدل عىل الذكر
واألنثى معاً.
ملزيد من املعلومات أو للحصول عىل قامئة للموارد ،يرجى الرجوع
إىل الدليل الخاص بالفاعلني االجتامعيني « :مدخل املهاجرين
والالجئني إىل التدابري االجتامعية يف كيبيك» ،متوفر مجانا عىل
املوقع التايلwww.servicesjuridiques.org :

هل ميكنني التصويت؟
ال ,الن القانون ال يسمح للمقيمني الدامئني بالتصويت يف االنتخابات
االتحادية و اإلقليمية و املحلية .فقط املواطنون الكنديون هم من لهم
حق التصويت.
هل يحق يل الحصول عىل جواز سفر كندي؟
ال ميكن للمقيم الدائم الحصول عىل جواز سفر كندي إال اذا أصبح
مواطنا كنديا.
يف انتظار ذلك ،ميكن للمقيم الدائم السفر بكل حرية والعودة إىل كندا
عن طريق استعامل بطاقة اإلقامة الدامئة.
متى ميكنني أن أصبح مواطنا كنديا؟
ميكن للشخص أن يصبح مواطنا كنديا إذا عاش يف كندا كمقيم دائم:
عىل األقل ستة أشهر يف السنة
خالل مدة ثالث سنوات
عىل مدى الخمس سنوات املاضية
هل ميكن أن أفقد وضعي كمواطن كندي؟
نعم ميكن للحكومة الكندية أن تسحب الجنسية عن الشخص اذا
اعتربت انه حصل عليها الجنسية عن طريق «الكذب والتدليس»  .يف
هذه الحالة يحق للمعني أن يلتجأ اىل املحكمة.

المقيم

الدائم
في والية

كيبيك

تعرف على حقوقك ازاء البرامج االجتماعية

نشكر وزارة العدل بوالية كيبيك (صندوق الولوج للعدالة) عىل مساعدتها املالية.
اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة ال متثل بالرضورة آراء وزارة العدل يف والية كيبيك.
هذه السلسلة متوفرة باللغة الفرنسية ,اإلنجليزية ,العربية ,الصينية املبسطة,
الهايتية واإلسبانية وتشمل املواضيع التالية:
•طالب اللجوء يف والية كيبيك
•غري الحائز عىل أوراق اإلقامة يف والية كيبيك
•الالجئ املرفوض يف والية كيبيك
•الحائز عىل ترصيح اإلقامة املؤقتة يف والية كيبيك
•العامل املؤقت والطالب األجنبي يف والية كيبيك
•املقيم الدائم يف والية كيبيك
•الالجئ املقبول يف والية كيبيك
•معيار اإلقامة
اإليداع القانوين 2017
مكتبة وارشيف كيبيك
مكتبة وأرشيف كندا

العدالة
إذا وقعت يف مشكل قانوين ,هل ميكنني استشارة محامي مجانا ؟
نعم ميكن لجميع االشخاص ذوي الدخل املنخفض القاطنني بوالية
كبيبك الحصول عىل املساعدة القانونية بغض النظر عن وضعية
اقامتهم.
تشمل هذه الخدمات :قوانني األرسة ,اإلدارة ,الهجرة ,الشباب ,الجرائم,
السكن...
هل ميكنني اللجوء إىل املحكمة إذا وقعت يف مشكل مع صاحب املنزل
الذي أقطن فيه؟
نعم ميكن اللجوء اىل إدارة السكن عند وجود عقد كراء بني املستأجر
واملالك .ال يتم النظر وال التحقق من وضعية االقامة خالل البث يف
املنازعات املعروضة عليها.
ميكن للشخص الذي يعترب نفسه ضحية للتمييز يف الحصول عل السكن
تقديم شكاية اىل لجنة حقوق االنسان و الشباب.

العائلة
هل ميكن لطفيل الذهاب إىل املدرسة؟
نعم يحق ألبناء املقيمني الدامئني الذهاب اىل املدارس العمومية مجانا.
يف والية كبيك ,يتوجب عىل جميع األطفال الذهاب اىل املدرسة.
هل ميكنني الدراسة؟
نعم ميكن للمقيم الدائم أن يدرس دون حاجة للحصول عىل ترصيح
بالدراسة.
هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية املرصودة لألطفال ؟
نعم إذا توفر املقيم الدائم عىل الحضانة الحرصية أو املشرتكة ألطفاله
سيحصل عىل املخصصات الكندية لألطفال (املخصصات االتحادية)
وعىل مخصصات دعم األطفال (املخصصات االقليمية).
هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية الحكومية بعد والدة طفيل
او بعد تبنيه ؟
نعم ,املقيم الدائم الذي اشتغل خالل مدة  12شهر االخرية ميكنه
الحصول عىل مخصصات والية كيبيك املرصودة لتأمني االبوة (االبوة,
االمومة ,التبني)

االستحقاقات المالية
هل يحق يل الحصول عىل مخصصات املساعدة االجتامعية؟
نعم ميكن للمقيم الدائم الحصول عىل هذه املخصصات اذا كان وضعه
املايل يستدعي ذلك.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل اذا كنت ضحية لفعل اجرامي؟
نعم ,الن نظام تعويض ضحايا االفعال االجرامية ال يأخذ بعني االعتبار
وضعية إقامة الضحية عند تقييم طلب التعويض.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل اذا كنت ضحية حادثة سري؟
نعم ,فالنظام الخاص برشكة كيبيك لضامن السيارات يغطي جميع
املقيمني بصفة قانونية مبا يف ذلك املقيمني الدامئني .التغطية تشمل
جميع الحوادث سواء وقعت داخل أو خارج كيبيك و برصف النظر عن
املسؤولية يف الحادثة.
هل يحق يل الحصول عىل املخصصات املالية املرصودة لألشخاص املسنني ؟
نعم ,املقيم الدائم له الحق يف الحصول مخصصات تأمني الشيخوخة
ابتداء من  65سنة إذا عاش يف كندا ملدة ال تقل عن  10سنوات منذ
بلوغه سن  18سنة.
ليس من الرضوري أن يكون هذا الشخص قد اقام يف كندا بصفة قانونية
خالل مدة  10سنوات هاته ،املهم هو استكامل هذه املدة عند تقديم
الطلب.
يحق للمقيم الدائم أيضا الحصول عىل مخصصات نظام كيبيك للتقاعد
اذا اشتغل بصفة قانونية يف الوالية و كان منخرطا يف هذا النظام.

الصحة
هل لدي يحق يل الحصول عىل الرعاية الصحية و عىل الدواء باملجان ؟
نعم يحق للمقيم الدائم الحصول عىل التأمني الصحي (الرعاية الطبية)
والتأمني عىل الدواء (مع دفع أقساط تحدد بحسب الدخل) .هذا النظام
تديره مؤسسة كيبيك للتأمني الصحي.

الشغل
هل يحق يل ان أشتغل ؟
نعم ميكن للمقيم الدائم طلب الحصول عىل رقم التأمني االجتامعي
والعمل بدون الحصول عىل ترصيح عمل مسبق.
هل ميكنني تقديم شكوى ضد صاحب العمل إذا كانت ظروف عميل غري
عادلة؟
نعم ,اللجنة املسؤولة عن املعايري الدنيا للشغل تقبل الشكاوى بغض
النظر عن وضعية اقامة العامل.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل بعد حادثة شغل متنعني من العمل
بشكل مؤقت أو دائم؟
نعم يحق للمقيم الدائم الحصول عىل مخصصات اللجنة الخاصة
بالصحة والسالمة يف الشغل ألنه يستطيع العمل بصورة قانونية يف كندا.
هل يحق يل الحصول عىل تعويض مايل إذا فقدت وظيفتي؟
نعم .املقيم الدائم مقبول يف برنامج التأمني عىل الشغل الذي تديره
خدمة كندا ،ألنه يستطيع العمل بصورة قانونية يف كندا.
إذا تم قبول طلب تأمني الشغل ،يجب عىل املستفيد ان يكون جاهزا
للرجوع لسوق الشغل .
هذا الربنامج يعوض  ٪55من الدخل الخام.

