Canada Emergency Response Benefit
Có thêm 8 tuần nữa – CERB kéo dài từ 16 tuần thành 24 tuần cho những người lao
động:
 ngừng làm việc do COVID-19 hoặc
 đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm hoặc trợ cấp bệnh tật thông
thường hoặc
 đã nhận hết trợ cấp thông thường của Bảo hiểm Việc làm hoặc trợ cấp cho ngư
dân của Bảo hiểm Việc làm trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm
2019 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.
Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Response Benefit, CERB)
cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người Canada làm thuê và tự làm chủ mà bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi COVID-19.
Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể nhận được $2,000 trong khoảng thời gian 4 tuần
(tương đương với $500 một tuần).
Dịch vụ Canada (Service Canada) và Cơ quan Doanh thu Canada (Canada Revenue
Agency, CRA) cùng cung cấp khoản trợ cấp này. Bạn có thể đăng ký qua một trong hai
cơ quan, nhưng không phải cả hai. Để giúp bạn quyết định xem bạn nên đăng ký qua
Dịch vụ Canada hay CRA, vui lòng truy cập trang web Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của
Canada.
Nếu gần đây bạn đã nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm Việc làm (Employment Insurance,
EI) thông thường hoặc trợ cấp ốm đau, thì bạn không được đăng ký lại. Hồ sơ của
bạn sẽ tự động được đánh giá để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận CERB hay
không.
Giấy chứng nhận y tế không còn cần thiết cho các yêu cầu xin trợ cấp EI bắt đầu từ
ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi.
Nếu bạn đăng ký CERB thông qua Dịch vụ Canada, bạn sẽ nhận được khoản thanh
toán ban đầu là $2000. Sau đó, cứ hai tuần bạn sẽ được trả $1000 dựa trên các báo
cáo bạn gửi hai tuần một lần. Nếu bạn chọn chỉ báo cáo bốn tuần một lần, bạn sẽ được
trả $2000 dựa trên các báo cáo bạn gửi. Bạn sẽ được trả tiền kể từ tuần đầu tiên trong
giai đoạn bạn yêu cầu trợ cấp.
Hãy đăng ký càng sớm càng tốt sau khi bạn ngừng làm việc. Đừng đợi hồ sơ làm việc
của bạn.
Nếu bạn có yêu cầu trợ cấp EI Thông thường hoặc Ốm đau mới bắt đầu từ ngày 15
tháng 3 năm 2020 hoặc sau đó, các khoản trợ cấp của bạn sẽ được cung cấp như một
phần của Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) của Chính phủ Canada.


Nếu bạn chưa đăng ký bảo hiểm việc làm hoặc CERB, hãy tìm thêm thông tin về
các tiêu chí đủ điều kiện và cách đăng ký bằng cách liên hệ với dịch vụ điện
thoại tự động của chúng tôi theo số 1-833-966-2099.



Nếu bạn đã đăng ký xin CERB thông qua bảo hiểm việc làm và muốn hỏi thêm,
bạn có thể liên hệ với nhân viên của chương trình Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp
Canada theo số 1-833-699-0299.

Để biết thông tin về các Trợ cấp Thai sản, Trợ cấp cho Cha mẹ, Trợ cấp cho Ngư dân,
Trợ cấp cho Chăm sóc Người thân trong gia đình và Trợ cấp cho Chăm sóc Người thân
bị bệnh nặng của EI, cũng như tất cả các yêu cầu trợ cấp khác được nộp trước ngày 15
tháng 3, hoặc nếu bạn đã hoàn thành báo cáo hai tuần một lần và cần nói chuyện với
nhân viên hỗ trợ, vui lòng liên hệ với tổng đài EI theo số 1-800-206-7218.

