
 

Canada Emergency Response Benefit  

ਵਾਧ ੂ8 ਹਫ਼ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ - CERB ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਮਿਆਾਂ ਲਈ 16 ਹਫ਼ਮਤਆਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇ24 ਹਫ਼ਮਤਆਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ 

ਹਨ  ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ: 

 COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ  ਮਦੱਤਾ ਸੀ ਿਾਾਂ 

 ਿੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿੇ (Employment Insurance) ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਿਾਾਂ ਮਬਿਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ  ਿਾਾਂ 

 ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿ ੇ(Employment Insurance) ਦੇ ਮਨਯਮਿਤ ਲਾਭ ਿੁੱਕ ਗਏ ਹਨ  ਿਾਾਂ ਮਿਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਬੀਿ ੇ(Employment Insurance) ਮਫ਼ਮ ੰਗ ਲਾਭ ਦਸੰਬਰ 29, 2019 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 3, 2020 ਮਵਚਕਾਰ  

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।  

 

ਕੈਨੇਡਾ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਮਰਸਪਾਾਂਸ ਬੈਨੀਮਫ਼ਟ (Canada Emergency Response Benefit  - CERB) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ 

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਮਸਧੇੱ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਤੋਂ 

ਪਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-ਹਫ਼ਮਤਆਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ $2,000 ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ$500 ਦੇ ਸਿਾਨ)।  

 

Service Canada ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਮਨਊ ਏਿੰਸੀ (CRA) ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ।  ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ 

ਮਵਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ  ਦੋਹਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।  ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ  ਮਵੱਚ ਮਦਦ  ਕਰਨ  

ਲਈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ Service Canada ਿਾਾਂ CRA ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ Canada Emergency 

Response Benefit ਵੈੈੱਬ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਿਾਓ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿਾ (EI) ਲਈ ਮਨਯਿਤ ਿਾਾਂ ਮਬਿਾਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 

ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮਦਓ।  ਇਹ ਮਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ  ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ CERB ਲਈ 

ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ।  

15 ਿਾਰਚ, 2020 ਿਾਾਂ ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ  ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ EI ਦਾਅਮਵਆਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਮਿਕਟੇ  ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ Service Canada ਰਾਹੀਂ CERB ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ $2000 ਦਾ  ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੋਗ।ੇ  ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਪੇ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਦੋ ਹਿਤਾਵਾਰ ਮਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ  ਦੋ ਹਿਮਤਆਾਂ ਮਵੱਚ 

$1000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ  ਚਾਰ ਹਫ਼ਮਤਆਾਂ ਮਵੱਚ ਹੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦੁਆਰਾ ਪੇ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਮਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ $2000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡ ੇਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਮਹਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇ

ਮਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਕੰਿ ਬੰਦ ਕਰਨ  ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਲਦ  ਤੋਂ ਜਲਦ  ਦਰਖਾਸਤ ਮਦਓ।  ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ।ੋ  

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html


ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਿਾਰਚ, 2020 ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ  ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਿਾਾਂ ਮਸਕਨੈਸ EI ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ Canada Emergency Response Benefit (CERB) ਦੇ ਮਹੱਸ ੇਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

ਿਾਣਗ।ੇ  

 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿਾ ਿਾਾਂ CERB ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 1-833-966-2099 ‘ਤੇ ਸਾਡੀ 

ਸਵੈਚਾਲਤ ਟੈਲੀਿੋਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਮਦਆਾਂ ਿਾਪਦੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ 

 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿੇ ਰਾਹੀਂ CERB ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮਦੱਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਸੀਂ1-833-699-0299'ਤੇ Canada Emergency Response Benefit ਏਿੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  

ਸਕਦੇ ਹੋ।  

EI ਪਰਸੂਤੀ, ਮਪਤਰੀ, ਿੱਛੀ ਮਿਮ ਗੰ, ਪਮਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ 15 

ਿਾਰਚ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਦਾਅਮਵਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ  ਲਈ, ਿਾਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਹਿਤਾਵਾਰ 

ਮਰਪੋਰਮਟੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਮਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸ ੇਏਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-206-7218 'ਤੇ 

EI ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 


