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 الف. مقدمه 
به سازمان قّیم و امین عام )پی جی تی( خوش آمدید. این رهنمودها برای پاسخ به پرسشهایی کلیدی طراحی گردیده که به طور مرتب از 

والدین، سرپرستان و جوانان دریافت می کنیم.

 cys@trustee.bc.ca چنانچه به اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً با بخش خدمات کودک و جوانان با شماره تلفن 604.775.3480 یا
متاس بگیرید یا از وبسایت ما به نشانی www.trustee.bc.ca دیدن کنید..

چرا قّیم و امین عام به عنوان امین وجوه کودکان عمل می کند؟ 

قوانین متعددی در استان بریتیش کلمبیا جاری است که از منافع مالی و قانونی کودکان و جوانان محافظت می کنند. بر اساس این 
قوانین، قّیم و امین عام ملزم است که به عنوان امین برای وجوه خاص قابل پرداخت به کودکان و جوانان ایفای نقش مناید.

مقررات موجود در قانون حقوق خانواده این شرایط را فراهم می مناید که مدیریت برخی از وجوه قابل پرداخت به کودک یا نوجوان که از 
مبلغ معینی کمتر باشد را می توان به طور مستقّیم به والدین و قّیمها واگذار منود تا خود در نقش امین عمل کنند. در چنین شرایطی، 

والدین یا قّیم ناگزیر نیستند تا به دادگاه مراجعه کنند و به عنوان امین حکم دریافت کنند.

اما در مواردی که وجوه به قّیم و امین عام پرداخت می گردند، قّیم و امین عام یک حساب امانت )تراست( برای کودک یا جوان افتتاح 
خواهد منود.

اگر درباره نحوه مدیریت وجوه هرگونه پرسشی دارید یا می خواهید صورت حساب مالی را به صورت منظم دریافت کنید، لطفاً با بخش 
خدمات کودک و جوان به شماره تلفن 604.775.3480 یا با ایمیل cys@trustee.bc.ca متاس بگیرید.

ب. درخواست وجوه از یک صندوق امانت 

چگونه می توان اطالع یافت که قّیم و امین عام پولی برای فرزندم دریافت کرده است؟

مأمور اداره قیمومیت و امانت )جی تی اُ( پس از دریافت وجوه امانی متعلق به یک کودک یا جوان، با ارسال نامه ای به والدین یا قّیم آن فرد مبلغ 
وجوه دریافتی را تأیید می کند و توضیح می دهد که چگونه می بایست از آن وجوه برای برآورده کردن نیازهای کودک وجوان استفاده شود. 

آیا قّیم و امین عام وجوهی را از صندوق امانت فرزندم برداشت خواهد کرد؟

قّیم و امین عام باید تضمین مناید که هرگونه وجوه برداشتی تنها برای منظور)های( خاصی که تعیین گردیده و صرفاً در جهت منافع 
کودک یا جوان مورد استفاده قرار گیرد.

مأمور اداره قیمومیت و امانت )جی تی اُ( دارای این اختیار می باشد که قبل از رسیدن نوجوان به 19 سالگی اجازه ی برداشت متامی یا بخشی 
از وجوه صندوق امانت را بدهد. هنگامی که تقاضایی برای برداشت وجوه اجنام می شود، ممکن است جی تی اُ به طور مستقّیم از کودک یا 

جوان اطالعاتی در رابطه با این کار درخواست کند، در صورتی که اجنام چنین کاری صحیح باشد.

آگاهی یافنت و مشارکت دادن کودکان و جوانان در رابطه با نحوه اداره وجوه صندوق امانتشان موجب می گردد تا مهارتهای دانش مالی 
خود را رشد داده و اهداف بلند مدت برای استفاده از وجوه خود در سن 19 سالگی را مشخص کنند. اطالعات مرتبط با دانش مالی را 

می توان در وبسایت ما به نشانی cys@trustee.bc.ca.www یافت.

قّیم و امین عام بر مبنای قانون حقوق خانواده عمل می کند، که مقرر می دارد والدین و قّیم موظفند تا از فرزند خود محافظت 
کنند.

به منظور ارائه خدمات به فرزندتان، مأمور اداره قیمومیت و امانت )جی تی اُ - Guardianship and Trust Officer( ممکن است 
پرسشهای متعددی درباره فرزندتان از شما بپرسد، مانند از حلاظ مالی فرزندتان حتت حمایت چه کسی است، چه کسی ولی 

قهری اوست و با چه کسی زندگی می کند.
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مأمور اداره قیمومیت و امانت با دقت هرگونه درخواست برای واگذاری وجوه صندوق امانت به کودک یا جوان را مورد بررسی قرار می دهد. 
آنان موجودی صندوق امانت را در نظر می گیرند و در مورد ایجاد تعادل بین نیازهای کنونی کودک یا جوان و نیازهای احتمالی او پس از 

رسیدن به سن بزرگسالی بررسی می کنند.

من برای تأمین مالی فرزندم به کمک نیاز دارم. آیا می توامن از صندوق امانت کمک بگیرم؟

معموالً نبایستی از کودکان و جوانان انتظار داشت تا خودشان هزینه های روزانه زندگی را پرداخت کنند، با این حال، امکان آن وجود دارد 
که قّیم و امین عام به نیابت از کودکان یا جوانان وجوهی را دریافت کند که بتوان آن را صرف هزینه های نگهداری و مراقبت از آنان منایند - 

به عنوان مثال وجوهی که از ماترک والدین یا قّیم درگذشته ی خود به ارث برده اند.

هنگام درخواست وجوه برای هزینه ی نگهداری، مأمور اداره قیمومیت و امانت اطالعات مورد نیاز برای بررسی درخواست را برای شما 
توضیح می دهد و از شما خواهد خواست تا تقاضای خود را به صورت کتبی ارائه کنید و اطالعات زیر را در آن بگنجانید:

•  نیازهای کودک یا جوان چیست و اینکه چرا والدین یا قّیم قادر نیستند تا متام یا بخشی آن نیازها را از حلاظ مالی تأمین منایند؟  
•  چه منابع مالی دیگری در دسترس است؟ ) برای مثال مزایای کودکان طرح مستمری کانادا، مزایای از کار افتادگی کودک(   

•  برنامه های آینده برای مصرف وجوه امانی چیست؟ ) برای مثال هزینه های حتصیالت عالی(   

در رابطه با کمک مالی برای پرداخت هزینه های فوق العاده یا رویدادهای خاص برای فرزندم چطور؟ 

برای تأمین مالی شرایط خاص می توان از صندوق امانت درخواست پول کرد. چنین شرایط خاصی می تواند شامل لوازم پزشکی یا 
آموزشی، خدمات یا فرصت هایی که مزایای مستقیمی برای کودک یا جوان دارند که به از طریق وجوه صندوق امانت از راه دیگری منی توان 

آن ها را تأمین منود. هنگام درخواست وجوه، مأمور اداره قیمومیت و امانت اطالعات مورد نیاز برای بررسی درخواست را برای پدر/مادر یا قیم 
توضیح می دهد و از او خواهد خواست تا تقاضای خود را به صورت کتبی ارائه کند و اطالعات زیر را در آن بگنجاند:

•  این فرصت یا شرایط خاص چیست و چه مزیتی برای کودک یا جوان به همراه دارد؟  
•  هزینه ی برآوردی مخارج چقدر است؟  

•  آیا منابع مالی دیگری برای این درخواست وجود دارد؟    
•   آیا در آینده نیز کودک یا جوانبه مخارج دیگری نیاز خواهد داشت که الزم باشد از محل وجوه صندوق امانت تأمین مالی   

شوند؟ )برای مثال، هزینه های حتصیالت عالی(

پ. سرمایه گذاری وجوه
قّیم و امین عام چه نوع تصمیم هایی در رابطه با سرمایه گذاری وجوه گرفته اند؟

قّیم و امین عام مسئولیت مدیریت منودن وجوهی که به آن سازمان پرداخت شده را متقبل می شود. قّیم و امین عام در مقام امین، 
باید با دقت، مهارت، تدبیر و بصیرت وجوه را سرمایه گذاری مناید، درست به همان شیوه ای که یک سرمایه گذار کاردان و مجرب هنگام 

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری عمل می کند.

در هنگام تعیین اهداف مدیریت سرمایه گذاری برای وجوه برخی فاکتورها مانند سن کودک یا جوان، مقدار موجودی صندوق امانت و 
احتمال نیاز به برداشت وجه قبل از سن 19 سالگی در نظر گرفته می شود. وجوه صندوق امانت کودک و جوان به صورت حرفه ای در یک یا 

چند صندوق سرمایه گذاری مشترک حتت مدیریت پی جی تی سرمایه گذاری می شوند:  

صندوقبازارپول)پریمیوممانیمارکت(پیجیتی
این صندوق برای محافظت از سرمایه ی مشتریان ریسک گریز در نظر گرفته شده است و امکان نقدینگی و نرخ بهره ی بهبودیافته ای را 

برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت فراهم می کند. نرخ برگشت برای سبد سهام به صورت ماهانه محاسبه می گردد و سود متعلقه به 
صندوق امانت هر کودک یا جوان واریز می گردد.
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صندوقرشدمتوازنپیجیتی
این صندوق برای رشد بلند مدت سرمایه در نظر گرفته می شود و بیشتر برای کودک یا جوانی با افق زمانی سرمایه گذاری طوالنی تر 

مانند کودکان خردسال مورد استفاده قرار می گیرد. درآمد بر سبد سهام معموالً به صورت ساالنه محاسبه می گردد و در قالب واحدهای 
وجوه جدید به سبد سهام کودک یا جوان افزوده می شود. 

اگر یک کودک یا جوان بیش از 500,000 هزار دالر در صندوق امانتش داشته باشد، آن وجوه ممکن است با بکارگیری گزینه های دیگر 
سرمایه گذاری، از قبیل خدمات کارگزاری و حساب های مدیریت شده اختیاری سرمایه گذاری شوند.

قّیم و امین عام از کمکهای کمیته مشاوره سرمایه گذاری که به موجب اساسنامه این سازمان تاسیس گردیده بهره می گیرد، که در 
رابطه با سیاستگزاری سرمایه گذاری راهبردی مشاوره می دهد.

 
فرزندم چه نوع نرخ بازدهی می تواند انتظار داشته باشد؟ 

نرخ بهره در طول زمان بسته به اقتصاد جهانی و بازارهای مالی دارای نوسان است. شما می توانید نرخ بازده پرداخت شده در وجوه سرمایه 
گذاری قّیم و امین عام، همراه با مقایسه های استاندارد را در گزارش ساالنه قّیم و امین عام مشاهده کنید.

ث. اطالعات مالیاتی
آیا باید برای فرزندم اظهار نامه مالیاتی تکمیل و ارسال کنم؟

اداره مالیاتی کانادا قّیم و امین عام را ملزم می مناید که:

•  یک شماره بیمه اجتماعی )SIN( برای فرزند شما در خواست کند.  
•  چنانچه درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در طول سال مالیاتی 50 دالر یا بیشتر باشد، آن را گزارش مناید.  

شما ملزم به ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد خواهید بود، تنها در صورتی که توسط اداره مالیات کانادا این امر ضروری تلقی گردد.

استثناء : درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ناشی از غرامتهای آسیب بدنی معاف از مالیات بر درآمد می باشد، تا سالی که کودک یا 
جوان 21 ساله شود. تا زمانی که سود سرمایه گذاری مشمول مالیات نباشد، قّیم و امین عام فرمهای مالیاتی برای این حساب های امانی 

خاص را ارسال نخواهد کرد.

برای آگاهی بیشتر درباره شرایط تشکیل پرونده مالیاتی با سازمان مالیاتی کانادا با شماره رایگان 1.800.959.8281 متاس بگیرید یا به 
وبسایت این سازمان به نشانی www.cra-arc.gc.ca مراجعه کنید.

ج. برنامه ریزی برای تقسیم نهایی صندوق امانت
هنگامی که فرزندم 19 ساله می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

در سن 19 سالگی فرزند شما از نظر قانونی یک فرد بزرگسال محسوب می گردد و مستحق دریافت مانده ی حساب صندوق امانی خود 
می باشد، مگر اینکه شرایط استثنایی زیر در مورد او مصداق داشته باشد:

•  منبع وجوه )برای مثال وصیتنامه یا مدارک دادگاهی ( مقرر کرده است که وجوه باید بعد از سن 19 سالگی واگذار شود.  
•   فرد جوان دارای اهلیت قانونی برای اداره امور مالی خود به عنوان یک فرد بزرگسال بدون یک دستیار ندارد و هنوز وکیل قانونی   

برای او منصوب نشده است.
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چگونه می توامن به فرزندم کمک کنم تا در سن 19 سالگی آمادگی مدیریت پول خود را داشته باشد؟

ما در سن 17 سالگی نامه ای برای فرزند شما ارسال می کنیم که درباره صندوق امانت توضیحاتی می دهد و ایده هایی ارائه می مناید درباره 
اینکه چگونه شما و فرزندتان می توانید برای دریافت وجوه در سن 19 سالگی برنامه ریزی کنید.

 
ما پیشنهاد می کنیم که فرزندتان تعیین هدف و برنامه ریزی مالی برای دستیابی به اهداف خود را مد نظر قرار دهد. فرزند شما همچنین 

می تواند به منابع مالی موجود به واسطه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادها دسترسی پیدا کند و از انواع وبسایت های برنامه 
ریزی مالی و ابزارهای آنالین، مانند PGT Dollars & Sense Handbook استفاده کند.

آیا در رابطه با توانایی فرزندتان برای مدیریت پول خود در هنگام بزرگسالی نگران هستید؟

چنانچه نگران این باشید که فرزندتان در هنگام بزرگسالی ممکن است از حلاظ ذهنی اهلیت و توانایی مدیریت وجوه خود را نداشته باشد، 
خوب است که گزینه های تصمیم گیری جایگزین را بررسی کنید. قّیم و امین عام می توانند به شما در تهیه و تدوین یک طرح کمک 

منایند تا آینده مالی فرزندتان تأمین و حفاظت شود.

گزینه های ممکن برای کمک به فرزند شما به عنوان یک فرد بزرگسال شامل توافقنامه های منایندگی، وکالتنامه های رسمی یا حکمهای 
دادگاهی برای انتصاب کارگزار می باشد.

وبسایت سازمان قّیم و امین عام به نشانی www.trustee.bc.ca اطالعات بیشتری را برای کمک به شما در این رابطه ارائه می مناید.
 

ح. کارمزد قّیم و امین عام
آیا قّیم و امین عام برای خدماتی که ارائه می کند کارمزدی مطالبه می کند؟

براساس مقررات کارمزد قّیم و امین عام، این سازمان ملزم است که انواع کارمزدها و کمیسیون ها را برای اداره اموال یا ترکه به نیابت از 
یک کودک یا جوان مطالبه منایند.

کارمزدها و کمیسیون هایی که به طور معمول برای خدمات ارائه شده مطالبه می گردند شمل موارد زیر است:

کمیسیونسرمایه
این یک کارمزد فقط یکبار توسط قّیم و امین عام در هنگام دریافت پول یا دارایی از کودک و جوان مطالبه می گردد. این کارمزد متامی 

ریسکهایی که پی جی تی برای تصمیم گیری به نیابت از صندوق امانت عهده دار می شود و خدمات ارائه شده مانند همکاری با والدین 
یا وصی وسایر افراد برای آگاهی از نیازهای مالی کنونی و آتی کودک یا جوان و تصمیم گیری برای اجنام مخارج الزم برای رفع نیازهای او را 

جبران می کند.

کمیسیوندرآمد
کمیسیون درآمد در رابطه با متامی درآمد حاصله و بهره پرداخت شده به صندوق امانت کودک یا جوان مطالبه می گردد. این کمیسیون 

متامی فعالیت ها یا خدمات مربوط به وصول درآمد، پرداخت صورحتساب ها و غیره را جبران می کند. در متامی موارد، قّیم و امین عام به 
صورت ماهانه درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری را به مشتریان پرداخت می کند، که به حساب های امانی آنان واریز می گردد.  

کارمزدمدیریتدارایی
کارمزد مدیریت دارایی در رابطه با متامی دارایی هایی که به نیابت از یک کودک یا جوان اداره می گردد مطالبه می شود. این دارایی ها شامل 

پول های امانی یا اموال غیر منقول متعلق به کودک می باشد. کارمزد دریافتی برای جبران ریسک مدیریت دارایی های کودک و هزینه های 
نظارت بر عملکرد خدمات سرمایه گذاری ارائه شده توسط افراد متخصص را جبران می کند.

قّیم و امین عام همچنین ملزم است که مالیات های اعمال شده بر روی کارمزد و کمیسیون ها را نیز مطالبه مناید.

توضیحات مفصل درباره کارمزدها و کمیسیون ها در وبسایت www.trustee.bc.ca/fees موجود است.
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خ. نقد و بررسی تصمیم گیری ها و شکایت ها
 شکایت ها

اگر درهر زمان درباره سطح خدماتی که به شما ارائه گردیده رضایت ندارید، لطفاً با شماره 604.775.3480 متاس بگیرید و با یکی از 
مدیران یا با رئیس بخش خدمات کودک و نوجوان گفتگو کنید. یا متناوباً، می توانید به آدرس cys@trastee.bc.ca ایمیل کنید و تقاضا 

کنید تا ایمیل شما به یکی از مدیران یا رئیس فرستاده شود. 

تصمیم ها

اگر در رابطه با یکی از تصمیم های گرفته شده ناراضی هستید، می توانید درخواست کنید تا آن تصمیم مورد بازبینی قرار گیرد. گام 
اول این است که با مدیر، و سپس با رئیس گفتگو کنید. متامی جزئیات در رابطه با روند رسمی بازبینی تصمیم های قّیم و امین عام را 

می توان در نشانی www.trastee.bc.ca/pages/Feedback.aspx یافت.

 )Ombudsperson( اگر پس از پایان روند بازبینی قّیم و امین عام همچنان ناراضی بودید، می توانید نارضایتی خود را به اطالع بازرس دولت
برسانید.
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متاس با قّیم و امین عام

14-7#65 
[Persian]

July 2014

خدمات کودک و نوجوان
قّیم و امین عام

700 – 808 خیابان هیستینگز غربی
V6C 3L3 ونکوور، بی سی

 تلفن: 604.775.3480
cys@trustee.bc.ca :ایمیل

www.trustee.bc.ca
webmail@trustee.bc.ca :ایمیل

خدمات تلفن رایگان از طریق سرویس بی سی 
موجود است. پس از گرفنت شماره ی ناحیه ی مورد 

نظر )مندرج در زیر(، از گیرنده درخواست کنید 
 Public( تا شما را به سازمان قیم و امین عام

Guardian and Trustee( وصل کند )ساعتهای 
عادی کار پی جی تی: دوشنبه تا جمعه از 8:30 صبح 

تا 4:30 عصر(

604.660.2421 ونکوور 
250.387.6121 ویکتوریا 
800.663.7867 سایر نقاط 


