ቫይረስ/COVID-19 ለተጎዱ ሰዎች
የገንዘብ ድጋፍ
ይህ ስዕላዊ መግለጫ የተዘጋጀው በተነቃቃው የካልጋሪ ሕዝብ
ሲሆን አላማውም ለካልጋሪ ነዋሪዎች በፍጥነት ታአማኝ የንዘብ
ምንጭ እና የማግኛ መንገዶችን መረጃን በመስጠት ኮሮና
ቫይረስን ለመከላከል እንዲሆን ነው።

.የካናዳ የአስቸኳይ ጊዜ የጥቅማ
ጥቅም ምላሽ የሚገኘው ለካናዳ ኗሪዎች ከሚያዚያ/ኤፕሪል 2020ጀምሮ፤አካውንት ለማስመዝገብ ካናዳ ገቢዎች ኤጀንሲ
መጠቀም ወይም 1-800-622-6232 ይደውሉ።

የድጋፉመ መጠን በወር $2000 ለ 16ሳምንት ወይም ለ 4 ወር።
.ሮበርት የምትሰራው በውበት ሳሎን በፀጉር ስራ ሞያ ነው ።ነገር ግን
በኮሮና ቨይረስ ምክንያት መሐበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ ስራው ቆመ
።ሮበርት በተለመደው የሰራተኞች ኢንሹራንስ አመልክታ ነበር ነገር ግን
የደረሰችበት ለሱ ብቁ አለመሆኗን ነው።ሮበረት የግዴታ ማመልከት
ያለባት ለአስቸኳይ ድጋፍ ሰጪ/emergency response
Benefit/ነው።

የአስቸኳይ ብቻ
መሆን
ድጋፍ ጥቅም

ኤርን የምትባለው ግለሰብ የምትሰራው በራሷ
ኮንትር ሲሆን ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የህፃናት
መዋያዎች ሰለተዘጉ የግዴታ ስራዋን አቁማ
ልጇን አቤት ውስጥ መጠበቅ አለባት ።ኤርን
ለሰራተኛ ኢንሹራንስ ብቁ ላትሆን ትችላለች
።ሰለዚህ ለአስቸኳይ ጊዜ ጥቅማጥቅም
ማመልከት አለባት።

ቲም በአልበርታ ጤና አገልግሎት እንደተነገረው ብቻውን መሆን አለበት
ምክንያቱም የ ኮሮና ቫይረስ ምልክት ስላለው ።ቲም በኦዳ የ ህንፃ መሳሪያ
በካሽ ይሰራል።በተጨማሪም በተርፍ ጊዜው ውበር ይነዳል ለ ሠራተኛ
ኢንሹራንስ /EI/ብቁ አይደለም ።ቲም በካናዳ መንግሰት በሚሰጠው
አስቸኳይ ብቻ መሆን ድጋፍ 1146$ ለትንሽ ቀዳዳ መዝጊያ ትሆናለች
ከፌደራል ጥቅም እስኪያገኝ።ምንም ካልተሻለው ወይም ማገገም ላይ ሆነክ
ጥቅሙ ከቆመብህ ።ቲም ለካናዳ መንግስት የ አስቸኳይ ጥቅማጥቅ9ም
lCanada Emergency response benefit ::

መደበኛ የሠራተ፨ኞች ኢንሹራንስ ጥቅም አሁንም ይኖራል ብቁ ለሆኑ
ሰዎች
.ጆረጅ የትርፍ ጊዜ ለጥቅም ያልተቋቋመ ድርጅት የሚፈለገን 630 ሰዓት 15ሰዓት በሳምንት ስለዚ ለ ሠራተኛ ኢንሹራንስ ብቁ

ነው።ጃርጅ ለጊዜው ስራ የለውም ስለዚህ ለመደበኛ”EI ያመልክት::ጆርጅ የተቀጠረበተ ቦታ የሠራተኛ ሪከርድከዛን በኋላ
በቀጥታ ያመለክታል በኦን ላይን ስልክ 1-800-6232ጀርጅ በሰምነተ 55 %ወይም 573$ በ ሳምንት ይ ከዛ በታች

የአስቸኳይ ብቻ መሆን አገልግሎት
https://emergencyisolationsupport.alberta.ca/የአልበርታ መንግስት ጊዚያዊ የገንዘብ እርዳታ እያደረገ ይገኛል።ለሚሰሩ
ነዋሪዎቹ እናም እራሳቸውን የግዴታ ማግለል ላለባቸው ማለት በማስታወቃያው ላይ የወጡትን እራስን ለማግል የተጠቀሱትን ያሟሉትን ነው
።ይህ የሚያካትተው ህፃናትን እና እራሳቸውን የማይችሉ እና ብቸኛ ተንከባካቢ ሆነው የብቻ መሆንን የህብረተሰብ ጤና መስፈርት የሚያሟሉ
እና በመገለሉ ጊዜ ሌላ የገቢ ምንጭ የሌላቸው ።የአንድ ጊዜ ክፍያ 1,146 $ ይከፉፈላል ይህም ትናንሽ ክፍተቶችን ለመዝጋት ይጠቅማል
የተለያዩ የፌደራል አስቸኳይ ክፍያዎች ሚያዚያ/April ላይ እስኪጀምሩ።ፕሮግራሙ በቀጥታ መሰመር ያመልክቱ
If none of these scenarios apply to you visit Momentumʼs blog page for additional information on financial supports
https://momentum.org/financial-supports-for-people-impacted-by-covid-19/

