الدعم المالي لألشخاص المتضررين
من فيروس كوفيد – 11
 Vibrantتم إعداد مخطط المعلومات هذا من قبل
 Momentumو Communities Calgary
لتزويد سكان كالغاري بمعلومات موثوقة حول الموارد
المالية المختلفة المتاحة في استجابة فيروس كوفيد -
91
مساعدات االستجابة للطوارئ في كندا ستكون متوفرة للكنديين ابتدا ًء من نيسان  , 0202من خالل التسجيل للحصول
أو االتصال على الرقمTHE CANADA REVENUE AGENCYعلى حساب في وكالة اإليرادات الكندية
1-022-200- 2020
قيمة المساعدة  $ 0222شهريا ً لمدة  12أسبوع أو  4شهور

كانت إيرن تعمل كمقاول مستقل ولكن توجب عليها اآلن
ترك عملها لتعتني بأطفالها بالمنزل ألن مركز الرعاية
الخاص بأطفالها قد أغلق .إيرن ليست مؤهلة للحصول
employment insurance .على تأمين البطالة
يجب عليها التقدم بطلب للحصول على مساعدة
االستجابة للطوارئ.

تعمل روبيرتا مصففة للشعر في مركز تجميل ,و لكنها سرحت
من عملها مؤخرا ً بسبب تدابير التباعد االجتماعي الخاص
بفيروس كوفيد –  .11حاولت روبيرتا تقديم طلب للحصول على
تأمين البطالة االعتيادي ,ولكنها اكتشفت أنها غير مؤهلة .يجب
على روبيرتا التقدم بطلب للحصول على مساعدة االستجابة
للطوارئ.

أن عليه عزل نفسه ALBERTA HEALTH SERVICESأبلغ تيم من قبل
ألن لديه أعراض اإلصابة بفيروس كوفيد –  .11كان تيم يعمل في وظيفة بناء مقابل
مبلغ نقدي كما و يعمل كسائق أوبر بدوام جزئي .هو غير مؤهل للحصول على تأمين
 .يستطيع تيم التقدم بطلب للحصول على employment insuranceالبطالة
مساعدة الحاالت الطارئة التي تقدمها حكومة ألبرتا .سوف يحصل تيم على دفعة لمرة
واحدة بمبلغ  $ 1,142لسد احتياجاته ريثما يحصل على المساعدات الفيدرالية .إذا
نفذت هذه المساعدات وكان ال يزال مريضا ً أو يتعافى من المرض  .يستطيع تيم التقدم
بطلب للحصول على مساعدات االستجابة للطوارئ الخاصة بالحكومة الكندية.
.

مساعدات الدعم
في الحاالت العزل
الطارئة

ال تزال استحقاقات تأمين البطالة االعتيادية متاحة لمن هم مؤهلون للحصول
عليها

يعمل جورجي موظفا ً بدوام جزئي في منظمة غير ربحية .وقد أتم  222ساعة العمل المطلوبة في السنة الماضية ( ما يقارب  11ساعة باألسبوع)
 .وكان جورجي قد سرح من عمله بشكل مؤقت ويجب Employment Insuranceولهذا هو مؤهل للحصول على استحقاقات تأمين البطالة
عليه التقدم بطلب للحصول على استحقاقات تأمين البطالة االعتيادية .يتوجب على جورجي أن يطلب سجل التوظيف من صاحب العمل ومن ثم يمكنه
تقديم طلب عن طريق االنترنت أو يمكنه االتصال على الرقم  .1-022-200-2020من المتوقع أن يستلم جورجي ما يصل إلى  %11من مرتبه
األسبوعي أو  $172أسبوعيا ً .أيهما كان األقل

مساعدات حاالت العزل الطارئة

تقدم حكومة ألبرتا دعما ً ماليا ً مؤقتا ً لسكان ألبرتا العاملين الذين توجب عليهم عزل أنفسهم ألنهم يستوفون المعايير المنشورة للعزل الذاتي .وهذا
يشمل األشخاص الذين يقدمون رعاية مفردة للطفل أو الشخص البالغ الذي عليه عزل نفسه ألنه يستوفي معايير الصحة العامة وليس لديه مصدر
دخل آخر خالل فترة العزل الذاتي .سيتم توزيع دفعة لمرة واحدة تبلغ  1,142دوالر لسد االحتياجات حتى تبدأ مدفوعات الطوارئ الفيدرالية
األخرى في نيسان .سيكون البرنامج متاحا ً من خالل تطبيق بسيط على اإلنترنت على
https://emergencyisolationsupport.alberta.ca/
للحصول على معلومات إضافية عن الدعم المالي Momentumإذا لم تنطبق أية هذه السيناريوهات عليك  ،قم بزيارة صفحة مدونة
https://momentum.org/financial-supports-for-people-impacted-by-covid-19/

