ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোবে মোনু বের জনয
আভথভ সহোয়তা
ক োভিড-১৯ উদ্ভূত পভিভিভততত যোলতেিবোসীত আভথি
সংিোন সম্পত ি সঠি তথয কেওয়োি জনয এই পত্রটি িোইতেন্ট
ভিউভনটস যোলতেিী এবং কিোতিন্টোি দ্বোিো ততভি িো হতয়তে।

োনোডো জরুরী অেস্থো সোহোয্য এভপ্রল ২০২০ এর শুরুর ভিব

োনোভডয়োনবির জনয সহজলিয হবে, এর জনয োনোডো করবিভনউ

এবজভিবে এ োউন্ট ভনেন্ধন রবে হবে েো এই নোম্বোবর ক োন রবে হবেেঃ 1-800-622-6232.
এই সু ভেধো ১৬ সপ্তোহ েো ৪ মোবসর জনয $২০০০ বর প্রভে মোবস কিয়ো হবে।

রেোর্ভো এ টি কসলু বন োজ বর, ভ ন্তু অভে সম্প্রভে ক োভিড-১৯
এর সোমোভজ দুরুত্ব েজোয় রোখোর োরবন চোকুভর কথব অেযোহভে
কেবয়বে। রেোর্ভো চোকুভর েীমোর জনয আবেিন বরবে, ভ ন্তু কিখবে
কেল কস েীমো েোেোর অনু েয্ু ক্ত। রেোর্ভো অেশ্যই জরুরী অেস্থো
সোহোবয্যর জনয আবেিন রবে।

জরুরী ভেভিন্ন রন
সহোয়েো সু ভেধো

এভিন স্বতন্ত্র ঠি োেোি ভহতসতব োজ িত, ভ ন্তু
এখন ভিশু পভিচর্িো ক ন্দ্র বন্ধ, তোই তোত োজ
কেতে ভেতয় বোসোয় তোি বোচ্চোতেি কেখিোল
িতত হতে। এভিন চোকুভি বীিোি অনু পর্ু ক্ত। কস
অবিযই জরুিী অবিো সোহোতর্যি আতবেন িতব।

আলবোটিো স্বোিয ভবিোে টিি ক স্ব-ভবভেন্ন হতত বতলতে, কর্তহতু তোি ক োভিড-১৯ এি উপসেি
আতে। টিি ভনিিোণ শ্রভি ভহতসতব যোতি োজ িততো এবং পোটি টোইি উবোি চোলোততো। কস চোকুিী
বীিো কপতত উপর্ু ক্ত নো।টিি আলবোটিো সি োতিি প্রস্তোভবত জরুিী ভবভেন্ন িণ সহোয়তোি জনয
আতবেন িতত পোতি। ক ন্দ্রীয় সি োতিি সু ভবধো শুরু হবোি পূ তবি শুনযবতী সিতয় কস এ োলীন
$১১৪৬ পোতব। র্ভে কস আতিোও অসু ি থোত বো আতিোেয হতত থোত তখন র্ভে তোি আভথি
সহোয়তো কিষ হতয় র্োয়, তখন কস োনোডো সি োতিি জরুিী সহোয়তোি জনয আতবেন িতত পোতি।

ভনয়ভমে চোকুরী েীমো েোওয়ো য্োবে কয্োগ্যেোসম্পন্নবির জনয
জজি এ টি অলোিজন সংিোতয় খন্ড োলীন চোকুিী তি, েত এ বেতি কস প্রতয়োজনীয় ৬৩০ ঘন্টো োজ তিতে ( প্রভত সপ্তোতহ
১৫ ঘন্টো), তোই কস চোকুিী বীিো পোওয়োি উপর্ু ক্ত। জজিত সোিভয় িোতব চোকুিী কথত অবযোহভত কেয়ো হতয়তে এবং তোি ভনয়ভিত
চোকুিী বীিোতত আতবেন িো উভচত। জজি অবিযই তোি চোকুিীেোতোত চোকুিীনভথ ভেতত বলতব, তোিপি কস অনলোইতন আতবেন
িতত পোতি বো ক োন িতত পোতিেঃ1-800-622-6232. জজি তোি সোপ্তোভহ কবততনি ৫৫% বো $৫৭৩ কপতত পোতি প্রভত
সপ্তোতহ, কর্টো সবতচতয় ি আতস।

জরুরী ভেভিন্ন রণ সহোয়েো
আলবোটিো সি োি চোকুিীিত আলবোটিোবোসী কেি সোিভয় আভথি সহোয়তো ভেতে, র্োিো প্র োভিত ভবভেন্ন িন িোনেন্ড কিতন ভনতজতেি ভবভেন্ন তিতে।
এটো তোতেি জতনযও প্রতর্োজয র্োিো বোচ্চোি বো বয়স্ক কপোতষযি জনয জনস্বোিয নীভতিোলো কিতন ভনতজত অবিযই ভবভেন্ন তি কিতখতে এবং এই সিতয়
তোতেি ক োতনো আতয়ি উৎস নোই। ক ন্দ্রীয় সি োতিি সু ভবধো এভপ্রতল শুরু হবোি পূ তবি শুনযবতী সিতয় কস এ োলীন $১১৪৬ পোতব। এই োর্িক্রিটিতত
এ টি খু বই সোধোিণ অনলোইন আতবেন িো র্োতব - https://emergencyisolationsupport.alberta.ca/ র্ভে ক োতনোটোই আপনোি জনয প্রতর্োজয
নো হয়, ততব কিোতিন্টোি এি ব্লে কপজটি আতিোও আভথি সহোয়তো ভবষয় ততথযি জনয কেখু ন- https://momentum.org/financial-supportsfor-people-impacted-by-covid-19/

