க�ோவிட் -19-ஐ எதிர்த்துப் ப�ோராடுவதற்கான
நடவடிக்கைகளைத் தழுவுதல்

நிதியுதவி
க�ோவிட் -19 காரணமாக நீ ங்கள் வேலை
இழந்துவிட்டீர்களா அல்லது உங்கள் வருமானம்
குறைந்துவிட்டதா?
கனடா அரசாங்கத்தின் நிதியுதவிக்கு நீங்கள்
தகுதிபெறலாம்.

கனடா அவசர
நடவடிக்கைக்
க�ொடுப்பனவு (CERB)
உங்கள் குடியேற்ற நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும்
(குடிமகன், நிரந்தரமாக வசிப்பவர், புகலிடம் க�ோருபவர்,
தற்காலிக பணியாளர் அல்லது சர்வதேச மாணவர்), பின்வரும்
தகுதி க�ொண்டவராக இருந்தால் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்:

மார்ச் 15, 2020 முதல் அக்டோபர் 3,
2020 வரையிலான காலத்திற்கு
நீ ங்கள் தலா மாதத்திற்கு $2,000
பெறலாம்

நீங்கள் தானாக முன்வந்து உங்கள்
வேலையை விடவில்லை..
உங்கள் CERB விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க,
நீ ங்கள் பின்வருவனவற்றை வழங்க
வேண்டும்:
பள்ளி மற்றும் பகல்நேர பேணல் மையங்கள்
மூடியுள்ள காரணத்தினால் உங்கள்
குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ள
வேண்டியிருந்ததால், அல்லது க�ோவிட்-19
பெருந்தொற்று பாதித்த ஒருவரை நீங்கள்
கவனித்துக்கொள்ள வேண்டியிருந்ததால்
நீங்கள் வேலை செய்ய முடியவில்லை.

•
•
•

உங்கள் சமூகக் காப்பீட்டு எண்
உங்கள் அஞ்சல் குறியீடு
நீங்கள் வேலைக்குச் செல்லாத காலம்

உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்:
ஆன்லைன் வாயிலாக

15

5,000

நீங்கள் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்.

உங்கள் வருமானம் 2019 ஆம் ஆண்டில்
அல்லது கடந்த 12 மாதங்களில் $5,000 ஆக
அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருந்தது (கனடா
அல்லது வெளிநாட்டில்)

நீங்கள் வேலை காப்பீட்டு
க�ொடுப்பனவுகளைப் பெறவில்லை.

14
நாள்கள்

த�ொலைபேசி வாயிலாக: 1-800-959-2041
or 1-800-959-2019

உங்கள் CERB விண்ணப்பத்தைச்
சமர்ப்பிக்க உங்களுக்கு உதவி
தேவைப்பட்டால், இந்தப்
பக்கத்தின் அடுத்த பகுதியில்
உள்ள விவரங்களைப் பார்க்கவும்.

கடந்த 14 நாள்களில் எந்த வருமானமும்
உங்களுக்கு இல்லை.
அல்லது
உங்கள் வருமானம் குறைந்துள்ளது மற்றும்
நீங்கள் தற்போது தலா மாதத்திற்கு $1,000
சம்பாதிக்கிறீர்கள்.

Tamil

<$1,000
தலா
மாதத்திற்கு
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உங்கள் CERB விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க
உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால்:
அழைக்கவும் 2-1-1 அல்லது
ஸ்பானிஷ்

CSAI: லீன்னா மச்சாட�ோ

ஹைட்டிய
கிரிய�ோல்

லா மைசன்னி: மேரி-சார்லோட் ஸ்டாக்கோ ஜீன்

பஞ்சாபி

சியாரி: லக்ஷ்மி ஜெயசிம்மன்

|

514-735-5783

இந்தி

சியாரி: லக்ஷ்மி ஜெயசிம்மன்

|

514-735-5783

அராபிக்

CSAI: டானியா ராபே

மண்டாரின்

CSAI: மிங்யூ சன்

குறிச்சொல்

சியாரி: ய�ோலண்டா கேட�ோல�ோஸ்

பார்சி

CSAI: கசலே ம�ொராடியன்

|

514-932-2953 நீ ட்டிப்பு. 226

வங்காளம்

சியாரி: நர்கிஷ் ஹஷேம்

|

514-249-5168

யித்திஷ்

ஏஜென்ஸ் ஒமேட்ஸ் – சூசன் கார்ப்மேன்

தமிழ்

பீன்வென்யூ ஏ NDG: மன ீஷா ஐயர்

ரஷ்யன்

பீன்வென்யூ ஏ NDG: டயானா க�ோஸ்டாண்டோய்

|

|

|

514-932-2953 நீ ட்டிப்பு. 115
|

514-271-3533

514-932-2953 நீ ட்டிப்பு. 225

514-932-2953 நீ ட்டிப்பு. 105
|

|

514-677-6822

|

514-734-1411

514-561-5850
|

514-561-5850

நினைவில் க�ொள்ளவும்...
உங்கள் முதலாளி சாண்டி பப்ளிக்
பரிந்துரைகளுக்கு இணங்கி நடக்க
வேண்டும்.

நீங்கள் CERB உதவித்தொகைகளைப்
பெற்றால் உங்கள் குடிவரவு நடைமுறைகள்
பாதிக்கப்படாது.

நிலைமைகள் உங்கள் உடல்நலத்துக்கு
ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றால் உங்கள்
முதலாளி உங்களை வேலை செய்ய
கட்டாயப்படுத்த முடியாது. பாதுகாப்பற்ற
வேலையை மறுப்பதற்கான உரிமை
உங்களுக்கு உண்டு.

CERB உதவித்தொகைகள் பிற்காலத்தில்
திருப்பிச் செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை.
ஆயினும், நீங்கள் பெறும் எந்தவ�ொரு
உதவித்தொகைக்கும் வரி விதிக்கப்படும்.
2020-க்கான வரிகள் தாக்கல் செய்யப்படும்போது,
அதாவது, ஏப்ரல் 30, 2021-க்கு முன்னர், அந்தத்
த�ொகைக்குரிய வருமான வரி செலுத்தப்பட
வேண்டும்.

சாண்டி பப்ளிக்
பரிந்துரைகள்:
2 மீ ட்டர்

உங்கள்
கைகளை
கழுவவும்

சுவாச
சுகாதாரம்

உங்களுக்கு உடல்நிலை
சரியில்லாமல் இருந்தால்
வட்டிலேயே
ீ
இருக்கவும்

வளங்கள்
சமூக மற்றும் சமுதாய வளங்கள்: தகவல் மற்றும் பரிந்துரைச்
சேவைகளை 2-1-1 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும், இது 200-க்கு
மேற்பட்ட ம�ொழிகளில் கிடைக்கிறது, இது உங்கள் தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ப�ொருத்தமான சமுதாய அமைப்பு அல்லது
சேவைக்கு உங்களை விரைவாக இட்டுச் செல்ல வேண்டும்.

இதனுடன் கூட்டாக:

தகவல்-சாண்டி மற்றும் தகவல்-சமூகம்:
அழைக்கவும் 8-1-1
8-1-1 ஆனது 24/7 நேரமும் கிடைக்கின்ற ஒரு
இலவச, இரகசிய த�ொலைபேசி ஆல�ோசனை
சேவை ஆகும்.

