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 * المالية الفوائد موجز  COVID-19المستجد كورونا لفيروس الكندية االقتصادية االستجابة خطة

ما الذي يمكنني فعله  معلومات إضافية
 للحصول على الدعم؟

 أنواع الدعم وصف موجز للدعم مقدار الدعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أدناه الرابط على ضغطا

 المزيد على للحصول
 المعلومات من

 

Click here  for
info more. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسيكون التقديم للحصول 

على االعانة الكندية لل

 استجابة للطوارئ 

(CERB) 

من خالل بوابة إلكترونية 
آمنة تبدأ في أوائل 

 نيسان/أبريل.

 
 
 
 
 
 
 

 
 لكل / 2000$
 شهر 

 

دوالر  $ 2000 مبلغ الخاضعة للضريبة االعانة  هذه قدمسوف ت
شهرياً لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر للعاملين الذين يفقدون 

   COVID-19نتيجة لوباء دخلهم

 (CERB) للطوارئ لالستجابة الكندية االعانة غطيتوس 

 :يلي ما
 

 العمل عن يتوقفوا نأ عليهم يتعين الذين العمال 
 إجازة على الحصول يمكنهم والCOVID -19  بسب

  للدخل آخر دعم أي أو األجر مدفوعة
 برعاية يقومون من أو المحجورين، أو المرضى، العمال 

   COVID-19بمرض مريض شخص

   

 همبيوت في يظلوا أن عليهم يتعين الذين العاملين األهل 
 أطفالهم لرعاية وذلك أجورهم لهم تدفع أن دون من

 بسبب إضافية رعاية إلى يحتاجون الذين أو المرضى
 األطفال رعاية ومراكز المدارس قإغال

 

 يحصلون ال ولكنهم بوظائفهم يحتفظون الذين العمال 
 عمالً  الحالي الوقت في ليس أنه بسبب أجورهم على
 إلى المجيء عدم منهم العمل صاحب طلب قدو كافياً 

 العمل
 

 بما الخاص، لحسابهم يعملون الذين واألفراد الكسبة 
 مخولين ليسوا عادة والذين العقود، عمال ذلك في

  التوظيف لتأمين

 الكندية االعانة
  للطوارئ لالستجابة 

 (CERB) 

 
اضغط على الرابط أدناه 

 للحصول على 
 المزيد من المعلومات

 

 
 

اتصل بالبنك الذي 
 اقترضت منه

 
 

 حالة كل أساس على عمالئها مع بالعمل الكندية البنوك التزمت
 التي الصعوبات ادارةإ على تساعدهم حلول إليجاد دةح على

  COVID-19 بسبب تواههم

 مالية صعوبات ويواجهون COVID-19 بسبب تأثروا الذين الكنديين 

 
 

 دعم الرهن العقاري

 
                                                           
* * These financial supports are provided by the federal government at this moment and kindly check Canadian government’s website for the latest 

announcements. For other supports offered by provincial and municipal governments, check the media outlets of your particular province or city.  

* This info is adopted from a list compiled by habesha.help@gmail.com; https://ethioerisupport.webnode.com/  
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 مبلغ على يعتمد هذا
 القرض

 يتعلق فيما المالية بمؤسستهم يتصلوا أن يجب لذلك نتيجة
 العقاري الرهن إرجاء بامكانية

 هم لمن  العقاري الرهن تسديد في المرونة تتوفر أن ذلك ويتيح
  لذلك بحاجة

ما الذي يمكنني فعله  معلومات إضافية
 للحصول على الدعم؟

 أنواع الدعم وصف موجز للدعم مقدار الدعم

 
اضغط على الرابط أدناه 

للحصول على المزيد من 
 المعلومات

 
Click here for more 

info. 

 
ال تحتاج األسر التي 

تتلقى حالياً إعانة أطفال 
كندا إلى تقديم 

يمكنك أن تتوقع  طلب.
لحصول على الدفعة ا

شهر  اإلضافية في
 مايو/أيار

 
300$ 

  إضافية دوالر
 طفل لكل

بمعدل $550  
دوالر أكثر لعائلة 

 متوسطة الحجم

دوالر إضافية لكل طفل من خالل إعانة  $300تقدم حكومة كندا 
 . 2020-2019( في الفترة CCB)األطفال الكندية

دوالر إضافية للعائلة المتوسطة  $550وهذا يعني حوالي 
كجزء من دفعة  االضافية االعانةسيتم تسليم هذه   الحجم.

   في شهر مايو/أياراستحقاقات الطفل المجدولة 

 
 
 

زيادة إعانة الطفل في 
 كندا

اضغط على الرابط أدناه 
للحصول على المزيد من 

 المعلومات
 

Click here for more 
info. 

لست بحاجة إلى القيام 
بأي شيء للحصول على 

المساعدة. يمكنك 
التوقف عن الدفع لمدة 
ستة أشهر بدًءا من 30 

 مارس/اذار

 
 حسب قيمة القرض

 
لجميع مارس/اذار ، وضعت حكومة كندا وقفا اختياريا  30اعتبارا من 

قروض الطالب  تسديدالمقترضين من القروض الطالبية على 
لن تكون هناك حاجة للدفع  لمدة ستة أشهر دون فائدة.الكندية 

 ولن يتم حساب الفائدة خالل هذا الوقت

 
تأجيل تسديد 

 القروضالكندية للطالب 

اضغط على الرابط أدناه 
للحصول على المزيد من 

 المعلومات
 

Click here for more 
info. 

 
ليس هناك حاجة إلى 
تقديم طلب للحصول 
على هذه الدفعة. إذا 

كنت مؤهالً،فستحصل 
 عليها تلقائيًا

 بما يقارب
400$ دوالر لألفراد 

 العازبين
 وبما يقارب 

 600$ دوالر لألزواج

 
قدم حكومة كندا دفعة خاصة لمرة واحدة بحلول أوائل أيار/مايو ت

عن طريق االئتمان الضريبي للسلع والخدمات لألسر ذات الدخل 
 المنخفض والمتواضع.

 
دفعة ائتمان ضريبي خاص 

 للسلع والخدمات 

اضغط على الرابط أدناه 
للحصول على المزيد من 

 المعلومات
 

Click here for more 
info. 

 
 

ليس عليك أن تفعل أي 
 شيء لتطبيقه

 الضريبية تاريخ تقديم الطلب لعائدات األفراد حكومة كندا تأجيل 
 2019 لعام

 بالنسبة لألفراد )بخالف الصناديق االئتمانية(، سيتم تأجيل
 2020يونيو/حزيران  1حتى  إقرارك الضريبي للدخل تقديم تاريخ

كما سيسمح بتأجيل أي أرصدة ضريبة دخل جديدة مستحقة أو 
 دون تكبد فوائد أو عقوبات 2020أغسطس/آب  31أقساط حتى 

 
 

وقت إضافي لتقديم إقرارك 
 الضريبي للدخل
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