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ካናዳ ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ
Last Updated: March 25, 2020
CANADA EMERGENCY RESPONSE BENEFIT(CERB)-MARCH 25,2020, OTTAWA, ONTARIODEPARTMENT OF FINANCE, CANADA.
መንግስቲ ካናዳ፣ ንህዝቢ ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ሐገዝ ብዚምልከት፣ ኣብ አዚ ሰሙን አዚ ዘሕለፎ
ውሳነታት፥

1. እንታይ እዩ እዚ ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ?
አዚ ናይ ህጹጽ አዋን ሐገዝ ንኹሎም ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣታዊታቶም ዝተጸልው ዓየይቲ፣
ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝቕጽል፣ ወርሓዊ ክልተ ሽሕ ዶላር ($2000.00) ንምክፋል ዝወጸ ውሳነ።

2. አዚ ናይ ገንዘብ ሃገዝ ዚምልከቶም ሰባት መን አዮም?
አዚ ሓገዝ አዚ ን’ኩሎም ሰራሕተኛታት ይምልከት። አንድሕር ደኣ ሓደ ካብዞም ሲዕቦም ዝጥቀሱ ነገር
ኣጋጢሙካ፣ አዚ ዝበሃል ዘሎ ሓገዝ ይምልከተካ’ዩ፥





ካብ ስራሕካ ተተጸንጺልካ
ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ቫይረስ አቶትካ ተጎዲሉ
አንተ ሓሚምካ፣አንተተወሺብካ፣ ወይ ደማ ግዳይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንዝኾነ ሰብ ትኣሊ ተለኻ
ንቖልዑ ንምእላይ ኣብ ገዛ ክትውዕል አንተተቐሲብካ

ኣገዳሲ ነጥቢ፥ አዚ ሓድሽ ሓገዝ ኢኣይ (EI) ንዘይምልከቶም፣ብግሎም ንዝሰርሑን ናይ ብሕቲ ትካል
ዝውንኑን አውን ጉቡኦም’ዩ።

3. ክንደይ ዝኣክል ሓገዝ ኢና ክንጽበ?
ክፍሊት፤ ክልተ ሽሕ ዶላር ($2000.00) ንወርሒ ኮይኑ ነርባዕተ ኣዋርሕ፡ ካብ መጋቢት 15, 2020 ክሳብ
ጥቅምቲ 3, 2020 ክቕጽል አዩ።

4. ናይዚ ሓገዝ ተጠቃሚ ንሙኻን፤ ኣበይ ተመልክት?
አንድሕር ድሮ ናይ ኢኣይ (EI) ተጠካሚ ኮይንካ እዚ ሓድሽ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይግበኣካን።
ኢኣይካ (EI) ቅድሚ ጥቅምቲ 3, 2020 እንድሕር ዝውድእ ኮይኑ ግን፤ ናይ አዚ ሓድሽ ሓገዝ ትጠቃማይ
ክትከውን ትክእል ኢካ።

ብኮሮና ምኽንያት ናይ ኢኣይ (EI) ተጠቃሚ ንሙካን አንድሕር ኣመልኪትካ ኣለካ፤ ናይ ኢኣይካ
(EI) ምልክታ ኣብ መስርሕ ኣሎ ማለት ስለ ዝኮነ፤ ነዚ ሓድሽ ሓገዝ ንምርካብ ምምልካት ኣየድልየካን።
ኢኣይ (EI) ዝግበኣካ ክንሱ ገና ዘየመልከትካ አንተኾንካ፣ ነዚ ጥብቆ እዚ ብምጥዋቕ ናይ ኢኣይ (EI)
ከሚኡውን ናይዚ ሃዲሽ ሓገዝ ናይ መምልከቲ ቅጥዒ ክትመልእ ትክእል። ሓገዝ እንድሕር ደኣ ኣድልዩካ፣
ናይ ሕጹጽ ተለፎን መስመር ክትጥቀም ትክእል። ኣብ አትድውለሉ እዋን ምድንጋያት መታን
ከየጋጥም፣ቅድሚ ምድዋልካ፣ናይ ኦንላይን ቅጥዕታት ኣቐዲምካ መሊእካ ክትጸንሕ፣ ሰርቪስ ካናዳ ይላቦ።
1-833-381-2725። Visit Service Canada’s website.
ካብ ስራሕካ ብሰሪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተሰናኪልካ ከተብቅዕ ኢኣይ (EI) ዘይምልከተካ
እንድሕር ደኣ ኮይኑ (ንኣብነት ስራሕካ ከምዚ ዝስዕብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ፤ናይ ኮንትራት
ስራሕ፤፣ወናኒ ብሕታዊ ትካል፣ ወይ እውን ግዝያዊ ሰራሕተኛ ተኾይንካ)። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን
ናይ ወርሒ ምያዝያ ብቐትታ ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቆ ዝርከብ ቅጥዒታት ብምምላእ ምምልካት ይከኣል።
via MyCRA and MyServiceCanada. Check the Canada COVID19 Economic Response website for
the latest details.
ኣገዳሲ ሓበራታ፥ ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ እተመልክተሉ ግዜ፣ናይ ሓኪም መሰነይታ ኣየድልየካን አዩ።

5. ኢዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ መዓስ ኣብ ኢደይ ክበጽሕ አዩ?
መንግስቲ ካናዳ ነዞም ዘድልዩ ክጥዕታት ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ምያዝያ ዱሉዋት ክገብሮም አዩ።
አቲ ሓገዝ ከኣ ካብታ ዘመልከትካላ መዓልቲ፣ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልቲ፣ኣብ ኢድካ ክበጽሕ አዩ።

ለውጢ ኣብ ኦንተርዮ ወርክስ (Ontario Works) ፕሮግራም (ተጠቀምቲ ናይቲ
ቅድም ብወልፋር ዝፍለት ዝነበረ ፕሮግራም)
ኣብ ናይ ኣንተርዮ ዎርክስ (Ontario Works) ይኩን ዋይ ዉን ኣብ ናይ ኣንተርዮ ናይ ስንክልና
(Ontario Disability Support Program) ናይ ሓገዝ ፕሮኦግራም ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ
ዝተገብሩ ለውጥታት እንታይ እዮም?


ተጠቃሚ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መደባት አንድሕር ጸኒሕካ፣እቶትካ መረጋገጺ ሪፖርት
ምቕራብ ንግዚኡ ተወንዚፉ ኣሎ።



ናይ እዞም ኣብ ላእሊ ዝተተቅሱ መደባት ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘይጸንሑ ሰባት፤ ሕጂ
ብምምልካት ተጠቀምቲ ክኮኑ ይኽእሉ አዮም። ነቶም ነዚ መደባት ዘመሓድሩ ሰባት፤ ብናይ
ባዕሎም ሞያዊ ሚዛን፤ንይግብኦ ዝበልዎ ስብ ናይ ምሕጋዝ ስልጣን ተዋሂብዎም ስለ ዘሎ፣ሓገዝ

ዝደሊ ምስ ከዝ ዎርከሩ (Case Worker) ክላዘብ ይግባእ። ንዝያዳ ሃበረታ ነዚ ዝስዕብ ሊንክ
ጠውቕ። Ontario.ca/community
ኣብ ናይ ኣንተርዮ ዎርክስ (Ontario Works) ይኩን ወይ ዉን ኣብ ናይ ኣንተርዮ ናይ ስንክልና
(Ontario Disability Support Program) ናይ ሓገዝ ፕሮኦግራም ተጠቃሚ እንተዘይኮይንካ ከመይ
ጌርካ ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል?






ትሑት አቶት ዘለዎም ስድራበታት ኮይኖም ግን ዛጊት ናይ እዞም ኣብ ላእሊ ዝተተቅሱ መደባት
ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘይጸንሑ ሰባት፤ ሕጂ ብምምልካት ተጠቀምቲ ክኮኑ ይኽእሉ አዮም።
ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፤ እቶም ቅድሚ ሕጂ በዚ ፕሮግራም አዚ ክሕገዙ ዘይግበኦም
ዝነበረ፣ኣብ አዚ እዋን ግን ናይ ህጹጽ ሃገዝ ክግበረሎም ስለ ዝክእል፣እቶም ሓገዝ
ዝደልዩ፣ቅጥዕታት መሊኦም ከመልክቱ ይክእሉ።ቅጥዕታት ንምርካብ ኣብ ዝስዕብ ጥብቆ
ጠውቕ።
ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ ንምምልካት ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቆ ይጠውቑ፡ Ministry of Children,
Community & Social Services website & click the button “Apply for COVID-19 Emergency
Assistance”

ካልኦት ብቐጥታ ክትረኽቦም ትኽእል ናይ ገንዘብ ሓገዛት
ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንእዓበይቲ (ስንየር)፡ ንወለዲን፡ ተመሃሮን፥





ወለዲ ብስም ነፍሲወከፍ ትሕቲ 12 ዓመት ውላዶም፣ንሓንቲ ዙር ዝወሃብ ከልተ ሚአቲ ዶላር
($200.00) ክረኽቡ ይክእሉ። ፍሉይ ጠለባት ንዘለዎም ቖልዑ ድማ ነፍሲ ወከፎም ክልተ
ሚእትን ሓምሳን ዶላር ($250) ክረኽቡ ይኽእሉ።
ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዓበይቲ (ስንየር) ከኣ ዕጽፊ ናይ ቲ ውሑስ ዓመታዊ እተቶም ን’ሺድሽተ
ወርሒ ክረኽቡ ይኽእሉ።
ኦሳፕ (OSAP) ን ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ ወለድ ነጻ ምድንጋይ ክፍሊት ኣፍቂዱ ኣሎ።

መንግስቲ ካናዳ ብዛዕባ ዘውጸኦ ሓዲሽ ብመልክዕ ናይ ታክስ ድጎማ ዝወሃብ ሓገዝ




ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ውልቀሰባት ከምኡውን ስድራቤታት፣ ሓደ ግዘ ጥራሕ ዝወሃብ ኣርባዕተ
ሚአቲ ዶላር ($400) ንሓደ ወይ እውን ሽዱሽተ ሚእቲ ዶላር ($600) ን መጻምድቲ ክረኽቡ
ተወሲኑ ኣሎ።
ስድራበታት፣ንሓደ ግዘ ጥራሕ ዝዋሃቦም፣ናይ ታክስ ድጎማ፣ብሕሳብ ሰለስተ ሚእቲ ($300)
ንነፍስወከፍ ቆልዓ፣ክረክቡ እዮም።

ብዛዕባ ናይ 2019 ግብሪ ዝምልከት ሓበሬታ
ናይ ግብሪ ቅጺ ዝምለኣሉ ግዜ ብ’ሓደ ወርሒ ስለ ዝተናወሓ፣ክሳብ ሰነ ከተረክብ ትክእል። እንተኺእልካ
ግን፣ መታን ዝግበኣካ ኩሉ ክፊሊት ኣብ ሰዓቱ ክትረክብ፣ግብሪ ኣብቲ ንቡር ግዜ እንተኸፈልካ ይምረጽ።
ግብሪ ክሳብ ነሓሰ ምውንዛፍ ይከኣል።
ኣብ 2018 ናይ ግብሪ ቅጺ እንተዘይመሊእካ፣ናይ ግብሪ ድጎማታት ተጠቃሚ ንምኻን፣ሕጂ እውን
እንቶኾነ ናይዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ምርካብ ይከኣል አዩ።
ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተጠቃሚ ንምኻን ከምኡውን ናይ ግብሪ ቅጽታት ንምምላእ
እዞም ዝስዕቡ ጥብቆታት ተጠቐም።


ናይ ኮምፑተር’ን ኢንተርነት’ን ኣገልግሎት አንተ ደኣ ኣሎካ፡ እዚ ዝስዕብ ናይ ነጻ ግብሪ ሶፍትዌር
ምጥቃም ትኽእል፡ Canada.ca under “Certified Tax Software



ብስልኪ ናይ ግብሪ መምላእ ተኽእሎ ውን ኣሎ፡ ኣብዚ ጥብቆ ተጠቀም፡ File My Return
መተሓሳሰቢ፡ እዚ ን’ናይ ዕድመ ወረቐት ካብ CRA ንዝመጾም ሰባት ጥራይ ይመልከት።

