ብሰንኪ ኮረና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ዘጋጠመ ናይ ቆጠባ ጸገማት ንምፍታሕ፣ ካብ መንግስቲ ካናዳ ንውልቀሰባት ዝግበር ዝርዝር ሓገዛት
ናይ እዚ ዝርዝር ወይ ምሉእ ሓበሬታ ንምራካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ/ሳ1
ዓይነት ሓገዝ
ናይ ካናዳ ህጹጽ ግብረመልሲ
መልዕሎ ወይ ሓገዝ
Canada Emergency
Response Benefit (CERB)

ናይ’ቲ ሓገዝ ሓጺር መግለጺ

መጠን ሓገዝ

እዚ ሓገዝ እዚ(CERB) ብሰንኪ $2000 ኣብ
ሕማም ኮረና ምኽንያት ስርሖም ወርሒ
ዝሰኣኑ ሰባት፣ክሳብ ኣርባዕተ
ወርሒ፣ንሓደ ወርሒ $2000
ይወሃብ።። እዚ ኣሰራርሓ እዚ
ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቃል
ተኣትዩ ዝነበረ ዝሓሸን ዝቐልጠፈን
ኣሰራርሓ ኢዩ።

ሓገዝ ንምርካብ እንታይ ንገብር

ተወሳኺ ሓበሬታ

ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድርሻ ተወከስ

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

እዚ ዓይነት ሓገዝ
ዝመልከቶም(CERB)፣❖ ብሰንኪ በኮቪድ-19
ምኽንያት ስርሖም
ዝሰኣኑ።
❖ ዝሓመሙ፣ብሰንኪ
ሕማም ነብሶም ዘግለሉ፣
ወይ ንዘሓመመ
ቤተሰቦም ክከናኸኑ፣
ስራሕ ዘይሰርሑ
❖ ብሰንኪ ቤት ትምህርቲ
ወይ መዋእለ ህጻናት
ምዕጻዉ፣ደቆም
ዝሕዘሎም ስኢኖም፣
ደቆም ንምሓዝ ስራሕ
ዘይሰርሑ
ካብ ወርሒ ሚያዝያ ንዳሓር
ምምልካት ይከኣል።
ናይ ሞርገጅ ወይ ናይ ገዛ ለቓሕ
ሓገዝ
Mortgage Support

1

ናይ ካናዳ ባንክታት፣ክሳብ ሕጂ
ብዝግባእ ናይ ገዛ ለቓሕ
ክፍሊቶም ከማልኡ ንዝጸንሑ፣
ሕጂ ግና ብሰንኪ እዚ እዋናዊ
ጸገም ንግዚኡ ምኽፋል ከወንዝፉ
ንዝደልዩ ዓማዊለን ክተሓባበራ
ምኻነን ቃል ኣትየን ኣለዋ።

ክንዲ እቲ ለቓሕ
መጠን

ናይ ገዛ ለቓሕ ዘለቃሓኩም/ክን ባንኪ ኣዘራርቡ/ባ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

Adopted from a document developed by habesha.help@gmail.com; https://ethioerisupport.webnode.com/

ናይ ቆልዑት መልዕሎ ወይ ሓገዝ
ምውሳኽ
Increasing Canada Child
Benefit
ናይ ትምህርቲ ለቓሕ ንዘለዎም
ዝተገብረ ሓገዝ
A moratorium on the
repayment of Canada
Student Loans

ናይ ፍሉይ ኣቕሑት ናይ
ኣገልግሎት ግብሪ ክፍሊት

እቲ ኹሉ ሳዕ ናይ ካናዳ መንግስቲ
ንቆልዑት ዝገብሮ መልዕሎ ወይ
ሓገዝ (Canada Child
Benefit) ኣብዚ ዓመት ንሓደ
ቆልዓ $300።ካብ ወርሒ ግንቦት
ይጅምር።
ናይ ትምህርቲ ለቓሕ( Student
Loan) ንዘለዎም ካብ 30
መጋቢት ጀሚሩ ንሽዱሽተ
ወርሒ፣እንተ ደልዮም ካይ ከፈሉ
ሱቕ ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም።
ብተወሳኺ ንሹዱሽተ ወርሒ፣እቲ
ተለቂሕክሞ ዘለኹም ገንዘብ
ወለድ ምውላድ ከቃርጽ ኢዩ።እዚ
ሓገዝ እዚ ናይ ካናዳን ናይ
ኣውራጃ ኦንታርዮን ለቓሕ
ይምልከት።
ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝኽፈል ዝነበረ
ንላዕሊ ዓመታዊ መጠን GST
ክፍሊት ክውስኽ ኢዩ። እቲ ወሰኽ
ኣብ ግንቦት ክወሃብ ኢዩ።

ንሓደ ቆልዓ $300
ካናዳ መንግስቲ
ይውስኽ

ክንዲ እቲ ለቓሕ
መጠን

ብገምጋም ንወልቀ
ሰብ $400 ንስድራ
$600 ኢዩ።

ኣብዚ ግዜ እዚ፣ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝረኽቡ
ምምልካት ኣየድልን፣ ኣብ ወርሒ ግንቦት ቀጥታ
ክውሰኽ ኢዩ። (Canada Child Benefit )

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

እቲ ሓግዝ ንምራካብ፣ምምልካት ኣየድልን ኢዩ።
ካብ 30 መጋቢት ንደሓር ንሹዱሽተ ወርሒ
ምኽፋል ጠጠው ክተብል ትኽእል/ሊ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

እዚ ሓገዝ እዚ ንምራካብ ኣብ ቀልጢፍካ ናይ
ታክስ ፋይል ምስራሕ ጥራሕ ኢዩ ዘድሊ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ

Special Goods and
Services Tax credit
payment
ምንዋሕ ግዜ ናይ ታክስ ፋይል
ዝግበረሉ እዋን
Extra time to file income
tax returns

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክሳብ ሚያዝያ
30 ክዛዘም ኔርዎ።ሕጂ ግና
ብሰንኪ እዚ ሕማም ክሳብ ሰነ
ሓደ ታክስ ፍይል ምምላእ ይከኣል
ወይ ተናዊሑ ኣሎ። ዝኽፈል ዕዳ
ምስ ዝህልወና ኸኣ ክሳብ
መስከረም 1፣እንተ ዘይ ከፊልና፣
ዋላ ሓደ ዝያዳ ዝኽፈል ወለደ
የለን።

ንዝያዳ ሓበሬታኣብዚ ጠውቕ/ቒ

