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  1مزایای مالی از خالصه –کانادا  COVID-19 اقتصادی وییگپاسخبرنامه 
حمایت شرح مختصری از  نوع حمایت  برای بدست آوردن حمایت  مقدار حمایت  

 چی کاری میتوانم انجام دهم؟
 معلومات اضافی

  
تا چهار ماه را  الرد 2000 بردار ماهانه مالیات مزیتاین 

     خود را در نتیجه بیماری همه گیربرای کارگرانی که درآمد 
COVID-19  فراهم می کنداز دست می دهند ،. 

 
شامل موارد  (CERM) مزایای واکنش اضطراری کانادا

 زیر است:

  کارگرانی که به دلیلCOVID-19  باید کار خود را
یا سایر کمکهای  رخصتی باحقوقتوقف کنند و به م

 درآمد دسترسی ندارند.

  قرنطینه شده یا از کسی هستند بیمارکارگرانی که ،
 است مراقبت می کنند. COVID-19که مبتال به 

  در خانه بمانند تا از  حقوقشاغل که باید بدون والدین
قبت کنند یا به دلیل کودکانی که مریض هستند مرا

نیاز به مراقبت  مراکز پرورش دهیو  مکاتبتعطیلی 
 های اضافی دارند. 

 خود را دارند اما حقوق  شغل کارگرانی که هنوز
ر کار کافی دریافت نمی کنند زیرا در حال حاض

آنها از آنها خواسته است  صاحب کاروجود ندارد و 
 که به سر کار نروند.

 راد خود اشتغالی، از جمله افراد مزد آور و اف
، که در غیر اینصورت واجد قراردادیکارگران 

 شرایط بیمه اشتغال نیستند

   

 
 

واکنش اضطراری مزایای 
 (CERB)  کانادا

 
 
 
 
 

 دالر در ماه  2000
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مزایای واکنش اضطراری کانادا 
(CERB)  ویباز طریق پورتال 

قابل  از شروع ماه اپریل  محفوظ
 خواهد بود  دسترسی

 
 
 
 

 
 
 

 برای معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 

 

 
قرضه دهیحمایت   

 
که به طور موردی با  تعهد کرده اندبانکهای کانادایی 

مشتریان خود همکاری کنند تا راه حلهایی برای کمک به آنها 
پیدا کنند.  COVID-19 در مدیریت مشکالت ناشی از

ی به میزان قرضه داردگبست با بانک قرضه دهی تان در  
 تماس شوید 

  برای  معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 

 

                                                 
1 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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قرار گرفته اند و  COVID-19 کانادایی هایی که تحت تأثیر
ا ب، باید در رابطه جه مشکالت مالی را تجربه می کننددر نتی

با موسسه مالی یری گضه قرانعطاف پذیری برای معامله 
خود تماس بگیرند. این امر باعث می شود تا انعطاف پذیری 

 مند هستند. ر دسترس کسانی باشد که نیازد

 
 افزایش مزایای کودک کانادا

 
 300مبلغ  (CCB) کودک کانادا مزایایدولت کانادا از طریق 

تأمین می کند.  20-2019در  برای هر کودکدالر اضافی را 
بیشتر برای خانواده متوسط  دالر 550تقریبی  معنیاین به 

ریزی  های طرح است. این مزایا به عنوان بخشی از برنامه
 داده می شود. در ماه مه تحویل   CCBه پرداختهایشد

 
اضافی برای هر دالر   300

 کودک
بیشتر برای خانواده  دالر  550

 متوسط

خانواده هایی که هم اکنون در 
دریافت مزایای کودک حال 

، نیازی به کانادا هستند
 می توانید درخواست ندارند.

 مبلغ اشته باشید تاانتظار د
اضافی را در ماه مه دریافت 

 کنید

  برای معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 

 

 
 

قرضه های مهلت بازپرداخت 
 دانشجویی کانادا

 
ای ه قرضه، دولت کانادا در بازپرداخت رچما 30تاریخ  از

 قرضهگیرندگان  قرضه تمامدانشجویی کانادا برای 
بهره در نظر  هه بدونشش ما قانونیدانشجویی، یک مهلت 

هیچگونه پرداختی الزم زمان گرفته است. در این مدت 
 .نخواهد بود و بهره نیز در آن صورت نمی گیرد

ی به میزان قرضه داردگبست   
برای دریافت کمک نیازی به 

 تاریخ انجام کاری ندارید. از
می توانید پرداخت  چمار 30

 .شش ماه را متوقف کنید

  برای معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 

 

 
و خدمات ویژه  محصوالت

 پرداخت اعتبار مالیاتی

 
دولت کانادا تا اوایل ماه مه یک بار هزینه ویژه را برای 

از طریق اعتبار مالیاتی  خانواده های کم درآمد و متوسط
 .پرداخت می کند و خدماتمحصوالت 

 
برای افراد  الرد 400نزدیک به 

 الرد 600 به مجرد و نزدیک
 .برای زوج ها

 
نیازی به درخواست این 

داخت نیست. اگر واجد پر
، آن را به صورت شرایط باشید

 .خودکار دریافت خواهید کرد

  برای معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 

 

 
 زمان اضافی برای ثبت درآمد

 بازده مالیاتی

.  
موعد مقرر در اظهارنامه دولت کانادا در حال مهلت 

 .افراد است 2019مالیاتی سال 
 

موعد تحویل ، تاریخ (ودیعهبرای اشخاص )غیر از 
 به تعویق می افتد. 2020 جنوری بازپرداخت تا اول

 
مالیات  بیالنس باقیماندههمچنین اجازه می دهد تا هر گونه 

 2020آگوست  31یا اقساط جدید تا بعد از  عایداتبر 
 بدون تحمل بهره یا مجازات به تعویق بیفتد.

 
 
 

  
برای درخواست نیاز به انجام 

 . کاری ندارید

  برای معلومات بیشتر اینجا 
 کلیک کنید. 
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