مزايا اإلعانة الكندية :األسئلة المتكررة
من هو المؤهل للحصول على ميزة اإلعانة الكندية؟
ستكون ميزة اإلعانة الكندية متاحة لألشخاص المقيمين في كندا خالل فترة اإلستحقاق التي يقدمون
خاللها والبالغة أسبوعين و:


عاما في اليوم األول من بدء الفترة؛
كان ال يقل عن ً 15



لديه رقم تأمين اجتماعي ساري المفعول ()SIN؛



الحصول على دخل إجمالي ال يقل عن  5000دوالر لعام  2019أو  2020أو في فترة 12
شهرا السابقة لليوم الذي قدموا فيه طلبهم األول للحصول على هذه الميزة ،من واحد أو أكثر
ً
من المصادر التالية:



o

الدخل الوظيفي؛

o

دخل العمل الحر؛ أو

o

مزايا (  )EIلألمومة أو الوالدية أو خطة تأمين الوالدية في الكيبك ()QPIP

استيفاء أحد الشروط التالية للفترة التي يقدمون فيها:
o

التوقف عن العمل ألسباب تتعلق بـ كوفيد19-؛ أو

o

انخفاض بنسبة  ٪50على األقل في دخلهم الوظيفي أو دخل العمل الحر ألسباب تتعلق
بـكوفيد.19-



البحث عن عمل خالل الفترة التي تم التقديم فيها؛



لم يضع قيودًا ال داعي لها على توفره للعمل ،منذ  27أيلول /سبتمبر  2020أو بعد ذلك ،ما
لم تكن القيود منطقية؛



لم يترك عمله أو توقف عنه طواعية في  27أيلول/سبتمبر  2020أو بعد ذلك؛



لم



o

يرفض العودة إلى العم ل عندما طلب منه صاحب العمل ذلك وكان مناسبًا؛

o

يرفض استئناف العمل الحر عندما كان ذلك مناسبًا؛ أو

o

يرفض عرضا ً معقوالً للعمل كان سيبدأ خالل فترة األسبوعين.

يكن مؤهالً للحصول على مزايا تأمين العمل ( )EI



لم يكن يتلقى ( )CRCBمزايا إعانة الرعاية الكندية أو مزايا اإلعانة المرضية الكندية
() ، (CRSBأو مزايا اإلعاقة قصيرة األجل ،أو مزايا تعويض العمال ،أو أي مزايا تأمين
على العمل () ،EIأو مزايا خطة تأمين األبوية في كيبيك (.)QPIP

تقر بأنك ال تزال تفي
يجب عليك تقديم الطلب بعد كل أسبوعين تطالب خاللهما دعم الدخل وأن ّ
بالمتطلبات.
لتشجيع الناس على العمل ،يمكنك كسب الدخل من العمل و/أو العمل الحر أثناء الحصول على المزايا،
طالما أنك ال تزال مستوفيًا للمتطلبات األخرى.
ومع ذلك ،للتأكد من أن المزايا تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ،يجب عليك سداد 0.50
دوالر من المزاي ا من خالل إقرار ضريبة الدخل الخاص بك عن كل دوالر من صافي الدخل المكتسب
الزائد عن صافي الدخل السنوي البالغ  38000دوالر (باستثناء المبلغ المستلم من مزايا اإلعانة
الكندية) ،لغاية إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه من مزايا اإلعانة الكندية في سنة ميالدية .لن يتم
تضم ين المبالغ المسددة في دخلك الخاضع للضريبة.
دائما؟
هل يمكنني الحصول على مزايا اإلعانة إذا لم أكن مواطنًا كنديًا أو
مقيما ً
ً
نعم ،طالما أنك تقيم وتتواجد في كندا خالل الفترة التي تطالب فيها بالمزايا وتفي بمعايير األهلية
األخرى.
متى يمكنني الوصول إلى مزايا اإلعانة؟
على عكس  CERBو  ، CESBيمكن الحصول على مزايا اإلعانة بأثر رجعي .هذا يعني أنه يمكن
للمتقدمين التقديم للحصول على ميزة اإلعانة فقط بعد انتهاء الفترة التي تقدموا فيها بطلبهم األول.
يوما بعد انتهاء فترة التقديم.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين التقديم في غضون ً 60
أطلقت  CRAعملية تقديم طلب الحصول على مزايا اإلعانة المرضية الكندية ( )CRSBو مزايا
إعانة الرعاية الكندية ( )CRCBفي  5تشرين األول/أكتوبر .2020
اعتبارا من  12تشرين األول/أكتوبر
سيتم قبول طلبات الحصول على مزايا اإلعانة الكندية ()CRB
ً
.2020
كيف أتقدم بطلب للحصول على مزايا اإلعانة؟
أفضل طريقة لتقديم طلب للحصول على أي من مزايا اإلعانة هي التقديم عبر اإلنترنت عبر My Account.ويستطيع
الكنديون الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت التقدم باستخدام خطوط هاتف  CRAالمجانية
اآللية ثنائية اللغة على الرقمين 1-800-959-2041 :أو 1-800-959-2019
للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التقدم للحصول على مزايا اإلعانة ،قم بزيارة صفحة االنترنت الخاصة باالنتقال
إلى المزايا الجديدة.

هل يمكنني الحصول على أكثر من ميزة من مزايا اإلعانة بين  27أيلول/سبتمبر  2020و 25
أيلول /سبتمبر 2021؟
نعم ،طالما أنك تستوفي معايير األهلية ذات الصلة.
ومع ذلك ،ال يمكنك المطالبة بأكثر من ميزة واحدة من مزايا اإلعانة عن نفس الفترة.
ضا على مزايا اإلعانة إذا كنت تحصل على مزايا تأمين العمل أو استحقاقات األمومة
قد ال تحصل أي ً
أو الوالدية في المقاطعة أو أي إجازة مدفوعة األجر لنفس الفترة.
هل يمكنني الحصول على أي مزايا من  EIأثناء تلقي مزايا اإلعانة؟
ال.
ال يمكنك الحصول على مزايا اإلعانة في نفس الوقت الذي تحصل فيه على أي من مزايا تأمين العمل،
أو استحقاقات األمومة أو الوالدية في المقاطعة ،أو أي إجازة أخرى مدفوعة األجر.
بمجرد استالم دفعتي األولى ،هل يمكنني أن أفترض أنني سأستمر في تلقي مدفوعاتي التالية دون
القيام بأي شيء؟
ال  ،لن يتم تجديد المدفوعات تلقائيًا.
يجب تقديم طلب جديد لكل فترة أهلية حيث تحتاج إلى إثبات أنك غير قادر على العمل.
كيف ستقرر معدل الضريبة الخاص بي؟
خصما ثابتًا بنسبة  ٪10من منبع مزايا اإلعانة.
ستطبق وكالة اإليرادات الكندية
ً
كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت سأقدم طل ًبا للحصول على مزايا  EIأو ميزة اإلعانة الكندية؟
إذا كنت قد دفعت أقساط  EIكموظف ولديك  120ساعة عمل مؤمنة على األقل ،فأنت على األغلب
مؤهل للحصول على مزايا تأمين العمل ويجب عليك التقديم.
إذا لم يكن لديك الحد األدنى من عدد الساعات المطلوب ،فقد تكون مؤهالً لتلقي  CRBإذا كنت
تستوفي معايير األهلية.
كم عدد األسابيع التي يمكنني فيها الحصول على CRB؟
 CRBمتاحة لمدة تصل إلى  26أسبو ًعا بين  27أيلول /سبتمبر  2020و  25أيلول /سبتمبر
.2021
كنت أتلقى إعانة االستجابة للطوارئ الكندية حتى نهاية شهر يونيو ثم وجدت عمالً ،لكن أثناء
عملي ،طلب مني صاحب العمل أن أعمل ساعات عمل مخفضة .هل أنا مؤهل للحصول على
CRB؟

قد تكون مؤهالً للحصول على  CRBإذا كنت قد عانيت من انخفاض في الدخل بنسبة  ٪50أو أكثر
بسبب كوفيد ،19-وكنت تستوفي جميع معايير األهلية األخرى.
ما الذي يشكل انخفا ً
ضا في الدخل عند مقارنته بأوقات ما قبل كوفيد19-؟ هل يُحسب تخفيض دوالر
واحد؟
لكي تكون مؤهالً للحصول على  CRBأثناء العمل ،يجب أن تكون قد عانيت من انخفاض في متوسط
الدخل األسبوعي بنسبة  ٪50على األقل مقارنة مع مستويات الدخل قبل الجائحة.
عرف فقدان الدخل على أنه انخفاض في إجمالي متوسط دخل العمل والعمل الحر لفترة االستحقاق
ي ُ َّ
التي تبلغ أسبوعين مقارنة بمتوسط دخل العمل الخاص بك لمدة أسبوعين في العام السابق.
لحساب التخفيض في متوسط الدخل ،يُتوقع منك استخدام:


شهرا السابقة لتقديم طلبك (إذا تقدمت في
الدخل الصافي السنوي لعام  2019أو فترة الـ ً 12
عام  ،)2020أو ؛



شهرا السابقة لتقديم طلبك
صافي دخلك السنوي لعام  2019أو في عام  2020أو فترة ً 12
(إذا تقدمت في عام )2021

ثم ق ّسمها على  26لتحديد متوسط أرباحك لفترة أسبوعين.
على سبيل المثال كان صافي دخل ديبورا  39000دوالر في عام  .2019لتحديد متوسط أرباحها
نظرا ألن ديبورا
لفترة أسبوعين قبل الوباء ،قسمت ديبورا هذا المبلغ على  ،26لتنتج  1500دوالر.
ً
تكسب حال ًيا  700دوالر فقط كل أسبوعين ،فقد عانت من انخفاض في الدخل بأكثر من  ،٪50وهي
مؤهلة للمطالبة بمزايا اإلعانة الكندية .CRB
أنا عامل موسمي ولكنني لم أتمكن من العمل عدد الساعات العمل المعتاد بسبب الوباء ،لذا فأنا غير
مؤهل لبرنامج  EI.هل أنا مؤهل للحصول على مزايا اإلعانة الكندية؟
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على تأمين العمل ولكنك غير قادر على العمل أو تعمل عدد ساعات
مخفضة بسبب كوفيد ،19-فقد تكون مؤهالً للحصول على مزايا اإلعانة الكندية طالما أنك تستوفي
جميع معايير األهلية األخرى.
يتضمن ذلك كسب ما ال يقل عن  5000دوالر من العمل أو العمل الحر في السنة التقويمية السابقة أو
شهرا قبل طلبك األول للحصول على مزايا اإلعانة الكندية .كما يجب عليك أن تكون غير قادر
ً 12
على العمل أو قد واجهت انخفاض على الدخل بنسبة  %50أو أكثر بسبب كوفيد.19-
التحقت بالقوى العاملة في نهاية عام  2019وبهذا لم أحصل على  5000دوالر ،ولكنني كنت
استطعت الحصول على هذا المبلغ في العام  2020إن لم أخسر وظيفتي نتيجة لكوفيد .19-هل أنا
مؤهل للحصول على مزايا اإلعانة الكندية؟

ال.
ً
مؤهال للحصول على مزايا اإلعانة الكندية يجب أن تكون حصلت على  5000دوالر في العام
لتكون
 2019أو في  2020أو فترة  12شهر من قبل أول طلب تقديم لCRB.
إذا تلقيت دخالً بعد التقدم بطلب للحصول على مزايا اإلعانة الكندية عن عمل قمت به سابقًا ،فهل
يؤثر ذلك على أهليتي للحصول على الميزة؟
يمكنك كسب الدخل من العمل و/أو العمل الحر أثناء الحصول على مزايا اإلعانة الكندية ،طالما أنك ال
تزال مستوفيًا للمتطلبات األخرى .يتضمن ذلك كسب  ٪50أو أقل من دخلك السابق لمدة أسبوعين
بسبب كوفيد.19-
دوالرا من المزايا مقابل كل دوالر في صافي الدخل تكسبه حوالي
ومع ذلك ،سيُطلب منك سداد 0.50
ً
 38000د والر في السنة (باستثناء المبلغ المستلم من مزايا اإلعانة الكندية) .هذا يشمل المبالغ التي
كسبتها في العام السابق للتقديم لمزايا اإلعانة الكندية.
من ماذا يتكون مبلغ الدخل الصافي  38000دوالر المسموح لي بكسبه قبل أن أصبح خاضعًا
لمتطلبات السداد؟
يُسمح لك بكسب ما يصل إلى  38000دوالر من صافي الدخل (باستثناء المبلغ المستلم من مزايا
اإلعانة الكندية)  ،قبل أن تخضع لشرط السداد.
ماذا يحدث إذا كان صافي دخلي يزيد عن  38000دوالر في السنة الضريبية؟ كيف سيتم استرداد
مزايا اإلعانة الكندية؟
على األفراد الحاصلين على مزايا اإلعانة الكندية إرجاع بعض او جميع المزايا من خالل إقرار
ضريبة الدخل إذا كان صافي الدخل السنوي باستثناء مزايا اإلعانة الكندية ،يزيد عن 38000
دوالرا من المزايا عن كل دوالر من صافي دخلك
دوالر .بصيغة أخرى ،يجب عليك سداد 0.50
ً
السنوي الذي يزيد عن  38000دوالر ف ي السنة التقويمية بحد أقصى لمبلغ المزايا الذي تلقيته.
سيتم تسوية هذا الحساب عند تقديم ضرائبك لتلك السنة التقويمية.

