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كيف ميكنني التقدم بطلب الحصول عىلOSAP؟ 

ميكنك التقدم بطلب الحصول عىل OSAP إذا كنت محتاجاً مساعدة لدفع تكاليف الدراسة. OSAP هو 
قرض من الحكومة يساعدك يف دفع تكاليف الدراسة. وإذا كنت مستحقاً للـOSAP ، فيمكنك تقديم 

الطلب عرب االنرتنت.

 Financial Aid قّدم الطلب مبكراً لتحصل عىل القرض عندما تحتاجه. وإذا متت املوافقة عىل طلبك، ميكنك استالم قروضك من مكتب

Office التابع لجامعتك.

هل أنا مؤهل للحصول عىل OSAP؟

ليؤخذ استحقاقك للـ OSAP بعني االعتبار، يجب أن تكون:

مواطنا كنديا، مقيام دامئا، أو شخصا محميا.	 

 	.Ontario مقيام يف

ملتحقا بإحدى مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي املعرتف بها ومسجالً يف برنامج معتمد.	 

مسجال يف 60% عىل األقل من مواد الدوام الكامل يف الفصل الدرايس، أو 40% إذا كان عندك إعاقة دامئة.	 

مسجال يف برنامج سيستمر ملدة 12 أسبوع أو أكرث.	 

.OSAP صالح للتقدم بطلب الحصول عىل Social Insurance Number (SIN( كام ستحتاج إىل رقم

كيف ميكنني التقدم بطلب الحصول عىل OSAP؟

ميكنك تقديم طلب متويل OSAP عرب االنرتنت. تأكد من أن بطاقة SIN يف متناول يدك.

متى ميكنني التقدم بطلب الحصول عىل OSAP؟

املوعد النهايئ لتقديم طلب الحصول عىلOSAP  هو 90 يوما قبل نهاية أي عام درايس. تويص معظم الجامعات واملعاهد بتقديم الطلب 

يف شهر يونيو/حزيران، إذا كنت متقدما للطلب للمرة األوىل، والدراسة تبدأ يف شهر سبتمرب/أيلول، للتأكد من أن قرضك سيكون جاهزا حينام 

تبدأ دراستك يف سبتمرب/أيلول.



كيف ميكنني التقدم بطلب الحصول عىلOSAP؟ صفحة 2 من 2    

كيف ميكن ملكتب املساعدات  Financial Aid Office مساعديت؟

هل توجد لديك أي استفسارات حول حصولك عىل شيك OSAP؟ اتصل مبكتب املساعدات املالية يف جامعتك إذ ميكنهم االجابة عىل 

أسئلتك. كام أنه ميكنك استالم شيك قرض OSAP من هذا املكتب إذا متت املوافقة عليك. 

وملعرفة مكتب املساعدة املالية )financial aid office) التابع لجامعتك، تفقد موقع الجامعة االلكرتوين، أو اسأل أحد العاملني يف مركز 

.)student centre( الطالب

يف مكتب املساعدة املالية التابع لجامعتك ميكنك أن:

تتعرف عىل املساعدة املتاحة من خالل جامعتك	 

 	OSAPتطرح أسئلة تتعلق بطلبك للـ

توقع عىل إقرار تسجيلك	 

 	OSAP تستلم شهادة القرض/ وثيقة املنحة إذا متت املوافقة عىل متويلك من قبل

تطلب مراجعة املساعدة املقدمة من OSAP إذا كنت تعتقد أنك حصلت عىل املقدار الخطأ من املال الخاص بقرضك )إن كان أكرث أو أقل(	 

قم بتحديث معلوماتك الشخصية، مثل وضعك العائيل، واملعلومات املالية، واألصول، الخ.	 
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