COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱ ਤੇ

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਜੋ ਜਿਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਰੋਤ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿੱਬਿ
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਵਿਆਵਖਆ ਸਵਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ Vibrant Communities Calgary (ਿਾਈਬਰੈਂਟ
ਕਵਿਊਵਨਟੀਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ) ਅਤੇ Momentum (ਿੋਿੈਂਟ ਿ) ਦੁਆ ਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਨੇ ਡਾ ਦਾ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਤਵਕਰਆ ਭਿੱ ਤਾ ਅਪ੍ਰਲ
ੈ 2020 ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਤੋਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਿ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ ਲਗਾਨ ਵਿਭਾਗ (ਰੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰ ਸੀ)

THE CANADA EMERGENCY RESPONSE BENEFIT IS AVAILABLE TO CANADIANS
ਕੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉੱਪ੍ਰ 1-800-622-6232 ਉੱਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
BEGINNING IN APRIL 2020, BY REGISTERING FOR AN ACCOUNT WITH THE CANADA
REVENUE AGENCY OR BY CALLING 1-800-622-6232.
ਭਿੱ ਤਾ ਦਰ ਦੀ ਤਵਹਸੁਦਾ ਰਕਿ 16 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਜਾਂ 4 ਿਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਿਹੀਨਾ $ 2000 ਹੈ।
THE BENEFIT RATE IS $2000 PER MONTH FOR 16 WEEKS OR 4 MONTHS.
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ਜਾਿੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਭਿੱ ਤਾ ਖਤਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿੀ ਵਬਿਾਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਿੀ ਵਟਿ ਕਨੇ ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਬਾਦ ਿੀ ਵਬਿਾਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਿੀ ਵਟਿ ਕਨੇ ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਤਵਕਰਆ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਤਵਕਰਆ ਭਿੱ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

REGULAR EMPLOYMENT INSURANCE BENEFITS
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Jorge works part time at a nonprofit organization, he has worked the required 630 hours in the past year
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ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਅਲਿੱਗ ਥਲਿੱਗ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱ ਤਾ

EMERGENCY ISOLATION SUPPORT

ਵਜਨਹ ਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ ਥਲਿੱਗ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਕਰਨਾ ਜਰਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ
The Government of Alberta is offering temporary financial support for working Albertans who must self-isolate
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ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ ਥਲਿੱਗ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਿੇਂ ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੀ
simple
online
application
ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸੰ ਘੀ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੁਰ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਅੰ ਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,146 ਡਾਲਰ ਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਸਿੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਸਿਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ

If none of these scenarios apply to you visit
https://emergencyisolationsupport.alberta.ca/
ਉੱਤੇ Momentumʼs
ਉਪ੍ਲਿੱਬਿ ਹੋਿੇਗਾ।blog page for additional information on financial supports
https://momentum.org/financial-supports-for-people-impacted-by-covid-19/
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱ ਵਤਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਟ
ੈਂ ਿ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਣਨ
https://momentum.org/financial-supports-for-people-impacted-by-covid-19/ ਉੱਤੇ ਿੇਖੋ।

