PAGSUNOD SA MGA HAKBANG PARA
LABANAN ANG COVID-19

Tulong pinansyal
Nawalan ka ba ng trabaho o bumaba ba ang
iyong kita dahil sa COVID-19?
Puwede kang maging kwalipikado para sa tulong
pinansya mula sa Pamahalaan ng Canada.

Canada Emergency
Response Benefit (CERB)
Anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon (mamamayan,
permanenteng residente, asylum seeker, pansamantalang
manggagawa, o mag-aaral mula sa ibang bansa), puwede
kang mag-apply kung:
Hindi ka boluntaryong umalis sa iyong
trabaho.

Hindi ka makapagtrabaho dahil kailangan
mong alagaan ang iyong mga anak dahil
sa pagsasara ng paaralan at daycare, o
dahil kailangan mong alagaan ang isang
taong may COVID-19.

Puwede kang makatanggap
ng $2,000 bawat buwan mula
Marso 15, 2020, hanggang
Oktubre 3, 2020
Para isumite ang iyong aplikasyon para
sa CERB, kakailanganin mong ibigay ang:
•

Iyong social insurance number

•

Iyong postal code

•

Ang panahon kung kailan hindi ka
nagtrabaho

Isumite ang iyong aplikasyon:

15

5,000

Online
Ikaw ay lampas sa 15 taong gulang.
Sa pamamagitan ng telepono:
1-800-959-2041 o 1-800-959-2019
Ang iyong kita noong 2019 o sa
nakalipas na 12 buwan ay $5,000 o higit
pa (sa Canada o sa ibang bansa).

Hindi ka nakakatanggap ng mga bayad
sa insurance ng pagtatrabaho.

14 na
araw

Kung kailangan mo ng tulong
sa pagsusumite ng iyong
aplikasyon para sa CERB,
sumangguni sa mga detalye
sa kabilang bahagi ng
pahinang ito.

Hindi ka nakatanggap ng anumang kita
sa nakalipas na 14 na araw.

<$1,000
bawat
buwan
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Bumaba ang iyong kita at kumikita ka
ngayon ng wala pang $1,000 bawat
buwan.

Tagalog

O

Kung kailangan mo ng tulong
sa pagsusumite ng iyong aplikasyon para sa CERB:
Tumawag sa 2-1-1 o
Spanish

CSAI: Leanna Machado | 514-932-2953 ext. 115

Haitian Creole

La Maisonnée: Marie-Charlotte Staco Jean | 514-271-3533

Punjabi

Siari: Lakshmi Jaisimhan | 514-735-5783

Hindi

Siari: Lakshmi Jaisimhan | 514-735-5783

Arabic

CSAI: Tania Rahbeh | 514-932-2953 ext. 225

Mandarin

CSAI: Mingyue Sun | 514-932-2953 ext. 105

Tagalog

Siari: Yolanda Catolos | 514-677-6822

Farsi

CSAI: Ghazaleh Moradian | 514-932-2953 ext. 226

Bangla

Siari: Nargish Hashem | 514-249-5168

Yiddish

Agence Ometz – Susan Karpman | 514-734-1411

Tamil

Bienvenue à NDG: Manisha Iyer | 514-561-5850

Russian

Bienvenue à NDG: Diana Costandoi | 514-561-5850

Tandaan...
Inaatasan ang iyong employer na
sumunod sa mga rekomendasyon ng
Santé publique.

Hindi maaapektuhan ang iyong mga paglilitis
sa imigrasyon kung makakatanggap ka ng
mga benepisyo ng CERB.

Hindi ka puwedeng pilitin ng iyong
employer na magtrabaho kung
puwedeng makasama sa kalusugan mo
ang mga kundisyon. May karapatan kang
tumanggi sa hindi ligtas na trabaho.

Hindi kailangang ibalik ang mga benepisyo
ng CERB pagkalipas ng panahon.
Gayunpaman, mapapatawan ng buwis
ang anumang benepisyong matatanggap
mo. Babayaran ang buwis sa kita sa halaga
kapag nag-file ng taxes para sa 2020, ibig
sabihin, bago ang Abril 30, 2021.

Mga rekomendasyon
ng Santé publique:

2 metro

Maghugas
ng iyong
mga kamay

Kalinisan sa pagubo, pagsinga, at
pagbahing

Manatili sa
bahay kung ikaw
ay may sakit

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon
Mga mapagkukunan sa ng impormasyon lipunan at
komunidad: tumawag sa 2-1-1 Available ang mga impormasyon
at serbisyo ng mapagkukunan sa higit sa 200 wika, na mabilis na
magdadala sa iyo sa naaangkop na organisasyon o serbisyo ng
komunidad na makakatugon sa mga pangangailangan mo.

Sa pakikipagtulungan sa:

Info-Santé at Info-Social: tumawag sa 8-1-1
Ang 8-1-1 ay isang libre at kumpidensyal
na serbisyo ng konsultasyon sa telepono na
available nang 24/7.

