זיך צופאסן צו די מאסנאמען
איבערצוקומען COVID-19

פינאנציעלע הילף
האט איר פארלוירן אייער דזשאב אדער איז אייער
אינקאם געווארן ווייניגער צוליב ?COVID-19
איר קענט מעגליך קוואליפיצירן פאר פינאנציעלע הילף
פון די קאנאדישע רעגירונג.

קאנאדע עמערדזשענסי
רעספאנס בענעפיט ()CERB
אפגעזען פון אייער אימיגראציע סטאטוס (בירגער,
פערמענאנטע איינוואוינער ,אזיל רעכט זוכער ,צייטוייליגע
ארבעטער אדער אינטערנאציאנאלע סטודענט) ,איר קענט זיך
איינגעבן אויב:

איר זענט נישט אוועקגעגאנגען פון אייער
דזשאב פון אייגענעם ווילן.

איר קענט באקומען $2,000
פער מאנאט פאר די פעריאד
פון מערץ  ,2020 ,15ביז
אקטאבער 2020 ,3
אריינצושיקן אייער  CERBאפליקאציע,
וועט איר דארפן אריינגעבן:
•אייער סאושעל אינשורענס נומער
•אייער פאסטעל קאוד

איר קענט נישט ארבעטן ווייל איר דארפט
קעיר נעמען פון אייערע קינדער אלס א
רעזולטאט פון דעם וואס די שולעס און
דעיקעיר האבן פארמאכט ,אדער ווייל איר
דארפט קעיר נעמען פון איינעם וואס האט
.COVID-19

•די פעריאד אין וועלכע איר האט נישט
געארבעט

שיקט אריין אייער אפליקאציע:
אנליין

15

5,000

איר זענט העכער  15יאר אלט.

אייער אינקאם אין  2019אדער איבער
די לעצטע  12מאנאטן איז געווען
 $5,000אדער מער (אין קאנאדע אדער
אויסלאנד).

אויפן טעלעפאון1-800-959-2041 :
אדער 1-800-959-2019

אויב איר דארפט הילף מיט'ן
אריינשיקן אייער CERB
אפליקאציע ,זעט דעטאלן אויף
די אנדערע אויף די אנדערע
זייט פון דעם בלאט.

איר באקומט נישט קיין אנעמפלוימענט
אינשורענס צאלונגען.

טעג

איר באקומט נישט קיין שום געהאלט
איבער די לעצטע  14טעג.
אדער

CIUSSS CSMTL - DC - 2020 - 017

Yiddish

<$1,000
פער
מאנאט

אייער געהאלט איז געווארן פארמינערט
און איר באקומט יעצט באצאלט ווייניגער
פון  $1,000פער מאנאט.

אויב דארפט איר הילף מיט'ן אריינשיקן אייער CERB
אפליקאציע:
רופט  2-1-1אדער
CSAI: Leanna Machado | 514-932-2953 ext. 115

ספאניש

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

Siari: Lakshmi Jaisimhan | 514-735-5783

הינדיש

Siari: Lakshmi Jaisimhan | 514-735-5783

אראביש

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

מאנדארין

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

טאגאלאג

Siari: Yolanda Catolos | 514-677-6822

פארסי

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

באנגלא

Siari: Nargish Hashem | 514-249-5168

יידיש

Agence Ometz – Susan Karpman | 514-734-1411

טאמיל

Bienvenue à NDG : Manisha Iyer | 514 561-5850

רוסיש

Bienvenue à NDG : Diana Costandoi | 514 561-5850

געדענקט...
עס איז פארלאנגט פון אייער
ארבעטסגעבער נאכצוקומען די
 Santé publiqueרעקאמענדאציעס.

אייער אימיגראציע פראצעדור וועט נישט
ווערן אפעקטירט אויב באקומט איר CERB
בענעפיטן.

אייער ארבעטסגעבער קען אייך נישט
צווינגען צו ארבעטן אויב די אומשטענדן
קענען שטעלן אייער געזונטהייט אין
געפאר .איר האט די רעכט זיך אפצוזאגן
פון ארבעטן אונטער אומפארזיכערטע
אומשטענדן.

 CERBבענפיטן וועלן נישט דארפן ווערן
שפעטער צוריקגעצאלט .אבער ,סיי
וועלכע בענעפיטן וואס איר באקומט וועלן
זיין טעקסעבל .אינקאם שטייער אויף די
סכום וועט דארפן ווערן באצאלט ווען איר
פיילט שטייערן פאר  ,2020ד.ה .בעפאר
אפריל .2021 ,30

Santé publique
רעקאמענדאציעס:

מעטער

וואשט
אייערע
הענט

רעספיראטארי
היידזשין

בלייבט אין דערהיים אויב
איר זענט קראנק

ריסאורסעס
סאושעל און קאמיוניטי ריסאורסעס :רופט  2-1-1אינפארמאציע
און רעפערענצן סערוויסעס ,עוועילעבל אין מער פון  200שפראכן,
וואס וועט אייך שנעל דירעקטירן צו די פאסיגע קאמיוניטי ארגאניזאציע
אדער סערוויס וואס וועט אייך העלפן מיט אייערע געברויכן.

מיט די צוזאמענארבעט פון:

 Info-Santéאון  Info-Socialרופט 8-1-1
 8-1-1איז א אומזיסטע ,געהיימע טעלעפאון
באראטונג סערוויס וואס איז עוועילעבל .24/7

