الت ّكيف مع اإلجراءات االحترازية الخاصة بمكافحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد)19-

المساعدات المالية
هل فقدت وظيفتك أو انخفض دخلك بسبب فيروس كوفيد19-؟
قد يحق لك الحصول على مساعدة مالية من حكومة كندا.

مخصصات االستجابة الطارئة في كندا
()CERB
بغض النظر عن وضع الهجرة (مواطن ،مقيم دائم ،طالب لجوء ،عامل مؤقت أو طالب
دولي) ،يمكنك التقدم بطلب إذا:

لم تترك عملك طوعًا.

قد تتلقى  2000دوالراً شهر ًيا للفترة من
 15مارس  2020وحتى  3أكتوبر 2020
إلرسال طلب  CERBالخاص بك ،ستحتاج إلى تقديم:
•رقم التأمين االجتماعي الخاص بك
•رمزك البريدي
•الفترة التي لم تعمل خاللها

ال يمكنك العمل ألنك بحاجة لرعاية أطفالك نتيجة إلغالق
المدارس ودور الرعاية النهارية ،أو ألنه يجب عليك رعاية
شخص مصاب بكوفيد.19-

إرسال طلبك:
عبر اإلنترنت
عبر الهاتف1 800 959-2041 :
أو 1 800 959-2019

15

5,000

كان عمرك أكثر من  15عامًا.

كان دخلك في عام  2019أو خالل األشهر الـ  12األخيرة
 5000دوالر أو أكثر (في كندا أو في الخارج).

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إرسال طلب
 ،CERBيرجى مراجعة التفاصيل الموجودة
على الجانب اآلخر من هذه الصفحة.

كنت ال تتلقى مدفوعات تأمين العمل.

 14يوم

لم تتلق أي دخل خالل الـ  14يومًا الماضية.
أو

< 1,000دوالر
أمريكي في
الشهر

انخفض دخلك وأصبحت تكسب اآلن أقل من  1000دوالراً
في الشهر.

Arabe
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إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إرسال
طلب :CERB
اتصل على  2-1-1أو
األسبانية

 :CSAIليانا ماتشادو |  514 932 2953خارجي 115

الكريولية الهايتية

 :La Maisonnéeماري شارلوت ستاكو جان | 514 271-3533

البنجابية

سياري :الكشمي جايسمهان | 514 735-5783

الهندية

سياري :الكشمي جايسمهان | 514 735-5783

العربية

 :CSAIتانيا رحبة |  514 932 2953خارجي 225

الماندرين

 :CSAIمينغ سين |  514 932 2953خارجي 105

التغالوغ

سياري :يوالندا كاتولوس | 514 677-6822

الفارسية

 :CSAIغزالة مراديان |  514 932 2953خارجي 226

البنغالية

سياري :نرجش هاشم | 514 249-5168

اليديشية

وكالة أوميتز  -سوزان كاربمان | 514 734-1411

التاميل

 :Bienvenue à NDGمانيشا اير | 514 561-5850

الروسية

 :Bienvenue à NDGديانا كوستاندوي | 514 561-5850

تذكر...
لن تتأثر إجراءات الهجرة الخاصة بك إذا تلقيت مساعدات
.CERB

يُطلب من صاحب العمل االمتثال لتوصيات هيئة
الصحة العامة.

لن يتعين سداد مساعدات  CERBفي موعد الحق .ومع
ذلك ،فإن أي مساعدات تحصل عليها ستكون خاضعة
للضريبة .ضريبة الدخل على المبلغ ستكون مستحقة عند
تقديم الضرائب لعام  ،2020أي قبل  30أبريل .2021

ال يمكن لصاحب عملك أن يجبرك على العمل إذا كانت
ظروف العمل قد تشكل خطرً ا على صحتك .يحق لك
رفض العمل غير اآلمن.

توصيات الصحة العامة:
 2متر

اغسل يديك

حافظ على سالمة
الجهاز التنفسي

أبق في المنزل إذا كنت
تشعر بالمرض

المصادر
المصادر االجتماعية والمجتمعية :اتصل على رقم  2-1-1الخاص بخدمات المعلومات
والمراجع المتوفرة بأكثر من  200لغة ،والتي ستوجهك بسرعة إلى منظمة أو خدمة مجتمعية
مناسبة تلبي احتياجاتك.

بالشراكة مع:

 IInfo-Santéو  :Info-Socialاتصل على رقم 8-1-1
 8-1-1هي خدمة استشارة هاتفية مجانية وسرية متاحة على
مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

