CODE OF ETHICS- REFUGEE SETTLEMENT
This Code of Ethics is meant to serve the sponsors, sponsoring groups, and refugees. It includes
responsibilities of sponsors, as well as rights and responsibilities of sponsors, as well as rights and
responsibilities of refugees.

Responsibilities of Sponsors
In a sponsorship, we treat refugees as we would wish to be treated ourselves. We must ensure that the
sponsorship of refugees is carried out in an ethical and responsible fashion. We need to do the right
thing in the right way.
We need to take care to:


Respond to refugees in need irrespective of circumstance or creed



Learn about the history, culture and values of the people being sponsored



Respect their religious beliefs



Inform newcomers of their rights and responsibilities in Canada



Respect their rights, privacy and person (issues of confidentiality & respectful boundaries apply)



Recognize refugees are survivors - capable of making their own decisions



Be aware of the unequal distribution of power and take care not to abuse the position of trust



Be especially sensitive to gender and child-care concerns

We need to remember:


Refugees are in Canada because they were forced to leave their homes, often abruptly, and
usually unwillingly. They are suffering from shock when they arrive, and they will undergo many
stages of grieving as they adjust to life in their new land. Helping them will not be easy.



Refugees are first and foremost people. They are not all the same. Starting anew in a strange
country with strange customs, each one will adjust in their own individual way to life in Canada.



Refugees need to take control of their own lives by making their own decisions - i.e. choosing
their own possessions. We need to think about how we will collect furniture, clothing, food and
money. We must balance the refugee family’s need for dignity and the group’s ability to provide
donations of things or money.
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Rights of Newcomers
Charter Rights
Refugees accepted for private sponsorship enter Canada as Permanent Residents. Charter Rights apply
immediately. Newcomers have most of the social, economic and cultural rights of citizens. They are
eligible to apply for citizenship after four years of residency in Canada.
Right of Mobility
Right of mobility is the right to live anywhere, but not the right to be supported anywhere. If the
newcomers decide to move from the expected community of resettlement, the sponsors may continue
to support them, but are not obligated to.
The expected community of resettlement is determined at the time of the application. Usually it is the
sponsor’s community or close to it. This is stipulated in the Immigration Act 7.2. (2)(e)(i).
Right to Health Protection
The Interim Federal Health (IFH) program covers sponsored newcomers for the refugee newcomer’s first
year in Canada. IFH can cover dental basics, approved prescriptions and eye glasses.
Right to a Certain Standard of Living
Sponsored refugees do not have the right to income assistance during their first year in Canada. This is
the responsibility of the sponsor. If a sponsored newcomer draws upon income assistance during the
period of sponsorship, the sponsor must repay the full amount of benefits to the appropriate social
assistance authority.
Right to Education
Sponsored newcomers are entitled to Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC). If the LINC
program is not available in the community, the sponsor must ensure that the sponsored person has
access to basic language training.
Children of sponsored refugees have the right to public education.
Right to Child Tax Benefits
Sponsored refugees who are parents of children are eligible for Child Tax Benefits.
We, your sponsor, are your first contacts in Canada, but we may not be able to help you with all your
needs. Please tell us if you have any special medical or other needs so that we can help get the services
you need. You have a right to settlement and social services.
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Responsibilities of Newcomers
English Language Training and Employment
English is the main language in our community. Learning English is very important to becoming
independent. All family members should take advantage of the chance to attend language training.
Finding Work
We will explain the job search process and will help you search in our community. But there is no
guarantee of a job. Employers will decide whether to hire you based on your skills and willingness to
perform a job.
Canadian employers consider Canadian work experience very important. Therefore, it is important to
begin working, even if it is not in your trade, skill or profession. Understand that your first job in Canada
may be the first step towards a better job. It is very typical in Canada to work one job to gain the
experience to get a better job.
Legal & Domestic Responsibilities
You are expected to abide by the laws of Canada. In particular, you may find Canadian family values and
laws (discipline of children and spousal rights) differ from what you are used to. Rights of women and
children are protected under Canada’s Criminal Code.
Financial Obligations
We will explain to you and your family how much money is available for your sponsorship and what
must be paid from this money. It is your responsibility to manage your money carefully to ensure that
you can meet your food, housing, clothing and transportation needs. We have raised the money
required to support your basic needs during your first year in Canada.
Achieving Independence
We hope to give you a start in Canada, and are willing to give you informed advice; however, you and
your family must make your own decisions about your future. As sponsors we are here for you, but you
are expected to use your own initiative to make the best of your life in Canada.
Your sponsorship will end after one year, or when you and your family have become financially selfsupporting, whichever comes first.
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ميثاق األخالق
إعادة توطين الالجئين
الهدف من هذه الورقة هو توعية الالجئين (القادمين الجدد) والجهات الراعية لالجئين (الكفالء) من أفراد
ومجموعات .تشتمل هذه الورقة على حقوق وواجبات الكفيل ،وحقوق وواجبات القادمين الجدد المكفولين.
مسؤوليات الكفيل
بادئاً ،عند القيام بكفالة الالجئين يحب أن نعاملهم كما نود أن يعاملنا الناس .يجب علينا أن نضمن بأن تتم
عملية رعاية الالجئين بطريقة أخالقية ومسؤولة .من واجبنا أن نفعل الشيء الصحيح باألسلوب الصحيح .
أمور يجب أن تؤخذ بعين االعتبار:
• عند مد يد العون لالجئين المحتاج يجب غض النظر عن ظروفهم أو عقيدتهم
• التعرف على تاريخ وثقافة وقيم األشخاص الذين تقوم برعايتهم
• احترام معتقداتهم الدينية
• إبالغ القادمين الجدد بحقوقهم ومسؤولياتهم في كندا
• احترام حقوقهم و خصوصيتهم وشخصهم (تنطبق هنا المسائل المتعلقة بالسرية و احترام الحدود الشخصية)
• النظر لالجئين كناجين – لديهم القدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم
• كن على بينة من التوزيع غير المتكافئ لمراكز القوة في العائلة والحرص على عدم اإلساءة للثقة المكتسبة
• كن منتبها ً على وجه الخصوص للمتطلبات المتعلقة بالجندر ( )genderورعاية األطفال
تذكر أن:
• الالجئون أتوا لكندا ألنهم أجبروا على مغادرة بيوتهم  -وفي كثير من األحيان بشكل فجائي  -وعادة رغما ً
عن إرادتهم .عند وصولهم لكندا ،يعاني الالجئون من الصدمة ،وسوف يخضعون لمراحل عديدة من الحزن
خالل تكيفهم مع الحياة الجديدة .مساعدتهم لن تكن باألمر السهل.
• الالجئون هم أوالً وأخيراً بشر .فليس كل الالجئين مثل بعضهم .عند بدء حياة جديدة في بلد غريب وعادات
غريبة ،يتأقلم كل شخص منهم بأسلوبهم الخاص وعلى بسرعات متفاوتة.
• يحتاج الالجؤون أن يتحكموا بحياتهم وأخذ قراراتهم الخاصة بهم بأنفسهم .على سبيل المثال :اختيار
ممتلكاتهم الخاصة .دورنا أن نفكر كيف سنقوم بجمع األثاث والمالبس والطعام والمال لهم .مع ذلك يجب
علينا أن نوازن بين حاجة األسرة الالجئة للكرامة والتعفف عن الطلب وبين قدرة الكفيل على تقديم التبرعات
المالية أو العينية.
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حقوق الوافدين الجدد
الميثاق الكندي للحقوق والحريات
الالجؤون الذين تم قبولهم تحت الكفالة الخاصة يعتبروا مقيمين دائمين حال دخولهم كندا وتنطبق عليهم حقوق
الميثاق الكندي فوراً .يحصل القادمون الجدد على أغلب الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يتمتع
بها المواطنون الكنديون .وهم مؤهلون لتقديم طلب للحصول على الجنسية الكندية بعد أربع سنوات من اإلقامة
في كندا.
حق التنقل
حق التنقل هو حق الالجئ في العيش في أي مكان ،ولكن ليس أن يكون مكفوالً في أي مكان .إذا قرر
القادمون الجدد االنتقال من المكان (المنطقة) الذي/التي تم تحديدهـ/ـا لهم قد يستمر كفيلهم بتقديم الدعم لهم إن
رغب بذلك ،لكنه ليس ملزم بذلك.
يتم تحديد مكان (منطقة) السكن حال تقديم الطلب .وعادة تكون هذه المنطقة هي نفس منطقة الشخص (أو
المجموعة) الراعية .وقد نص على ذلك قانون الهجرة .)i()e()2( 7.2
الحق في التأمين الصحي
يغطي البرنامج الصحي الفدرالي المرحلي ( )IFHالقادمين الجدد للسنة األولى في كندا .يغطي هذا البرنامج
حاالت األسنان األساسية ،والوصفات الطبية المعتمدة ،والنظارات الطبية.
الحق في مستوى معيشة معين
خالل السنة األولى ،ليس من حق الالجئين الحصول على مساعدة الدخل المالية (التأمين االجتماعي) من
الجهات الحكومية ،هذه هي مسؤولية الكفيل .إذا حصل الوافد الجديد على أي مساعدة دخل خالل فترة الكفالة،
يجب على الكفيل سداد كامل المبلغ للجهة المعنية.
الحق في التعليم
يحق للقادمين الجدد االنتفاع من برنامج "تعليم اللغة للقادمين الجدد إلى كندا" (لينك  .)LINC -في حال عدم
توفر برنامج "لينك" في المنطقة ،يجب على الكفيل ضمان حصول المكفول على تعليم أساسي في اللغة
اإلنجليزية.
يحق ألطفال الالجئين المكفولين الحصول على التعليم في المدارس العامة.
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الحق في الحصول على المنفعة الضريبية للطفل
يحق لالجئين المكفولين الذين لديهم أطفال الحصول على المنفعة الضريبية للطفل.

إن الكفيل هو نقطة االتصال األولى لكم كالجئ في كندا ،ولكن قد ال يكون الكفيل قادر ًا على مساعدتكم في
جميع احتياجاتكم .يرجى أن تخبروا الكفيل إذا كان لديكم أي احتياجات طبية خاصة أو أي احتياجات أخرى
حتى يتمكن من مساعدتكم في الحصول على الخدمات التي تحتاجون إليها .لديكم الحق في الحصول على
تسويات وخدمات اجتماعية.
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مسؤوليات الوافدين الجدد
تعلّم اللغة اإلنجليزية والتوظيف
اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية في مجتمعنا .تعلم اللغة اإلنجليزية مهم جدا للحصول على االستقالل
واالعتماد على النفس .وينبغي على جميع أفراد األسرة االستفادة من فرصة االنتساب لصفوف تعليم اللغة.
العثور على عمل
سوف نشرح لكم عملية البحث عن عمل ،وسوف نساعدكم على البحث عن العمل في مجتمعنا ،ولكن ليس
هناك ما يضمن الحصول على وظيفة .أصحاب الشركات هم من يقررون ما إذا كانوا سيوظفونكم بنا ًء على
المهارات الخاصة بكم ومدى استعدادكم ألداء وظيفة.
يعتبر أصحاب العمل في كندا خبرة العمل الكندية مهمة جداً .ولذلك ،من المهم أن تباشروا العمل ،حتى لو
كانت الوظيفة األولى ليست في نفس مجال عملكم المهني .إن أول وظيفة لكم في كندا قد تكون الخطوة األولى
نحو وظيفة أفضل الحقاً .من المعتاد في كندا العمل في وظيفة ما الكتساب خبرة كافية للحصول على وظيفة
أفضل الحقا ً.
المسؤوليات القانونية والمحلية
يتوقع منكم أن تلتزموا بقوانين كندا .وعلى وجه الخصوص ،قد تجدوا القيم والقوانين العائلية الكندية (كتأديب
األطفال وحقوق الزوج/الزوجة) تختلف عما تعودتم عليه .حقوق النساء واألطفال محمية تحت القانون
الجنائي في كندا.
االلتزامات المالية
سوف نشرح لعائلتكم كم من المال متاح لكم وماذا يجب أن يصرف من هذا المال .من مسؤوليتكم تدبير
مصروفكم بعناية لضمان أن تتمكنوا من تلبية احتياجاتكم من الغذاء والسكن والملبس والمواصالت .لقد جمعنا
لكم هذه األموال الالزمة لدعم احتياجاتكم األساسية خالل السنة األولى في كندا.
تحقيق االستقالل
نأمل أن نعطيكم دعما ً كبداية في كندا ،ونحن على استعداد لتقديم النصح والمشورة ولكن مع ذلك يجب عليكم
اتخاذ قراراتكم الخاصة بكم حول مستقبلكم .ككفالء ،نحن هنا من أجلكم ،ولكن من المتوقع منكم أن تبادروا
بأنفسكم لتحقيق األفضل لحياتكم في كندا.
تنتهي فترة الكفالة بعد مرور سنة واحدة ،أو عندما تحققون االستقالل المالي وتكونوا قادرين على إعالة
أنفسكم ،أيهما يأتي أوال.
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