Applying for Income Assistance (IA)?
These are the document & ID requirements:
Each applicant should provide 3 pieces of ID. They are as follows:
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1. One Primary ID
(Photo ID)

2. One Secondary ID:
one piece required

Primary ID includes:

Secondary ID includes:

•
•
•
•
•

Passport

•

Sponsorship undertaking
(IMM5292)

Canadian driver’s licence
BC Services Card (photo)
Permanent Resident Card
Record of Landing
(IMM1000)

•
•
•

Care Card

•

Credit card

Birth Certificate

3. Proof of
SIN number
•

Valid Social Insurance 		
Number (SIN)

•

If you do not have your
original SIN card issued by
the federal government,
you can supply your SIN
number as long as you can
verify it (for example, a tax
return)

Citizenship papers
without photo

Please Note:

•
•

For families with children — provide a birth certificate for each child that will be included on the file.
If the Care Card and Driver’s Licence are on one card (2-sided) — this is considered one form of ID.

In addition to the Identification, documents required to apply for
Income Assistance (IA) are:

•
•

Job search/related documents
Medical note if unable to look for work due to medical
reasons — the note should include diagnosis, restriction for
employment, and duration

•

Confirmation of all income including confirmation of the last
date of Federal GAR/RAP benefits received

•

A bank profile — this document will be supplied by the MSDSI
staff person for the applicant to take to his/her bank to complete

•
•
•
•

60 day bank statement for all accounts
Confirmation of all assets
Vehicle Registration
Shelter documents including a rent receipt or rental lease,
this includes utility receipts as well

The MSDSI staff person may request additional documents as well
specific to the applicant’s circumstances.
For more information, visit the Ministry of Social Development and Social Innovation (MSDSI) website: www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance

هل تريد التقديم لطلب الدعم المالي؟

ستحتاج الى الوثائق و االثباتات الشخصية التالية:
على جميع المتقدمين بالطلب توفير ثالثة اثباتات شخصية .منها:
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 .1اثبات شخصي اولي واحد
(يحتوي على صورة)
تتضمن االثباتات الشخصية االولية:

 .2اثبات شخصي ثانوي
واحد  :مطلوب وثيقة واحدة
تتضمن االثباتات الشخصية الثانوية:

	•جواز السفر

	•بطاقة الصحه

	•رخصة القيادة الكندية

	•شهادة الميالد

	• بطاق  BC Servicesمع
صورة

	•اوراق التجنيس من غير صورة

	•الدائمة االقامة بطاقة

	•بطاقة االئتمان

	•سجل الوصول ()IMM1000
	•ضمان الكفالة ()IMM5292

 .3اثبات عن رقم الضمان
االجتماعي
	•رقم ضمان اجتماعي ساري
المفعول ()SIN

	•اذا لم تكن لديك بطاقة الضمان
االجتماعي االصلية المعطاة
لك من قبل الحكومة الفدرالية,
يمكنك احضار رقم الضمان
االجتماعي فقط اذا كان بامكانك
تقديم اثبات على ذلك (مثال كورقة
الضرائب)

مالحظة:
	• بالنسبة للعائالت ،يرجى احضار شهادة ميالد لكل طفل موجود على الملف.
	•اذا كانت رخصة القيادة و بطاقة الصحة على طرفي بطاقة واحدة ،فتعتبر هذه البطاقة اثبات شخصي واحد.
باالضافة الى االثباتات الشخصية ،تطلب الوثائق التالية للقيام بطلب الدعم المالي (:)IA
	•وثائق متعلقة بالبحث عن العمل
	•تقرير من الطبيب اذا كنت ال تستطيع البحث عن عمل ،يجب ان يحتوي
التقرير على تشخيص الحالة الصحيةو سبب عدم القدرة على العمل و
مدة العجز
	•اثباتات عن اي دخل  ،بما يتضمن اثبات عن اخر موعد الستالمك
الفوائد و الدعم المالي من قبل الحكومة الفدرالية
	•بيان مصرفي ،سيقوم الموظف باعطائك استمارة ليتم تعبئتها من قبل
البنك الخاص بك
	•كشف حساب مصرفي لستين يوم لجميع الحسابات
	•اثباتات عن الممتلكات
	•وثيقة تسجيل السيارة
	•وثائق تتعلق بالسكن بما يتضمن وصل االيجار او عقد االيجار و
ايصاالت التكاليف االضافية مثل الكهرباء و الهاتف و التدفئة.
قد يقوم الموظف بطلب وثائق اضافية متعلقة بالحالة الخاصة بك.
For more information, visit the Ministry of Social Development and Social Innovation (MSDSI) website: www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance

