تأمين العمل ومزايا اإلعانة الكندية
أدخلت الحكومة تعديالت على برنامج تأمين العمل بُغية تقديم المساعدة للكنديين الباحثين عن العمل
على النهوض مجددًا .سيُتاح برنامج  EIلفئة أكبر من الكنديين بما فيهم أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين
بالسابق للحصول على مزايا البرنامج ،مما سيزيد عدد المستفيدين من البرنامج إلى  400ألف كندي.
سيكون أولئك الذين يحصلون على إعانة  EIمؤهلين للحصول على إعانة خاضعة للضريبة ال تقل
دوالرا في األسبوع لمزايا إجازة األمومة الممتدة ،ويمكن
عن  400دوالر في األسبوع ،أو 240
ً
الحصول على المزايا المنتظمة لفترة  26أسبوع على األقل.
عالوة على ذلك ،لضمان حصول الكنديين على الدعم الذي يحتاجونه خالل األوقات الصعبة هذه،
نقترح تطبيق ثالث مزايا جديدة:





ستوفر مزايا اإلعانة الكندية ( )CRBللمستفيدين  400دوالر في األسبوع لمدة ال تقل عن
 26أسبوع .تُقدّم هذه اإلعانة لألفراد العاملين لحسابهم الخاص أو غير المؤهلين للحصول
على (  ) EIأو للذين هم بحاجة لدعم دخلهم ،وكذلك لؤلئك الذين يبحثون عن عمل ويستطيعون
العمل مباشرة حال توفره .ستدعم المزايا الكنديين الذين انخفض معدل دخلهم ولم يتعافى نتيجة
لكوفيد.19-
ستوفر( )CRSBمزايا اإلعانة المرضية الكندية  500دوالر أسبوع ًيا لمدة أسبوعين وذلك
للعاملين المصابين بالمرض أو للذين ال يستطيعون العمل ألسباب تتعلق بكوفيد .19-
ستوفر ( )CRCBمزايا إعانة الرعاية الكندية  500دوالر في األسبوع لمدة تصل إلى 26
أسبو ًعا لكل أسرة للكنديين المؤهلين غير القادرين على العمل بسبب رعايتهم ل:
عاما بسبب إغالق المدارس أو دور الحضانة نتيجة لكوفيد.19-
 oطفل أقل من ً 12
 oأحد أفراد األسرة من ذوي اإلعاقة أو المعالين ألن برنامجه اليومي أو مرفق الرعاية
الخاص به مغلق بسبب كوفيد.19-
 oطفل ،أو أحد أفراد األسرة من ذوي اإلعاقة أو المعالين ال يذهب إلى المدرسة أو
الحضانة أو أي من مرافق الرعاية وفقًا لتوصية أخصائي طبي بسبب تعرضه لخطر
كبير في حال اإلصابة بفيروس كوفيد.19-

االنتقال من مزايا االستجابة للطوارئ الكندية  CERBإلى ()EI
أعلنت الحكومة الكندية إجراء تعديالت على برنامج تأمين العمل (  )EIومزايا اإلعانة الجديدة التي
ستدعم الكنديين بشكل أفضل.

إذا كنت بحاجة للحصول على الدعم المالي بعد انتهاء فترة الحصول على CERB
في  27أيلول /سبتمبر تم إدخال تعديالت مؤقتة على البرنامج  EIلمساعدتك على الحصول على مزايا
ً
مؤهال:
تعرف إن كنت
 . EIسيستمر العمل بهذه التغييرات لمدة عام واحدّ .
إن حصلت على  CERBمن خالل مكتب سيرفيس كندا ()Service Canada
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم آﺧﺮ دﻓﻌﺔ  CERBاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﺗﺎﺑﻊ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت،ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ
اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﯾﺎ  .EIﺳﻨﻘﻮم ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﻚ وﺳﺠﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﻲ  ROEﺛﻢ ﺑﺪء ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ إن ﻛﻨﺖ ﻣﺆھ ًﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﺳﯿﺘﻢ إﻋﻼﻣﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ إن ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﺆھ ًﻼ.
يجب عليك تقديم طلب ل  EIبعد إنتهاء الحصول على دفعات  CERBفي حال:




كنت تملك رقم تأمين إجتماعي  SINيبدأ بالرقم 9
إن كنت تعمل لحسابك الخاص ،أو
أنك اعلنت بتقرير  CERBعودتك للعمل بدوام كامل.

إن كنت تود الحصول على المزايا المرضية ا
بدال من المزايا المنتظمة
تصرح في تقاريرك أنك غير قادر على العمل ألسباب طبية وأنه يمكنك الحصول على ما
يمكنك أن
ّ
يصل إلى  15أسبو ًعا من المزايا المرضية.
إن حصلت على  CERBمن خالل وكالة اإليرادات الكندية
عليك الحصول على كافة دفعات  CERBقبل التقديم للحصول على مزايا  EIباستطاعتك التقديم بعد
ﻧﮭﺎﯾﺔﻓﺘﺮةأھﻠﯿﺔ  CERBاﻷﺧﯿﺮة .ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة  EI benefits and leaveﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺰاﯾﺎ لك والتقديم عبر االنترنت.
المالئم
التقديم لبرنامج تأمين العمل

مزايا اإلعانة الكندية
تقدم مزايا اإلعانة الكندية ( ) CRBدعم الدخل لألفراد العاملين والعاملين لحسابهم الخاص والذين
يتأثرون بشكل مباشر بـ كوفيد  19-وال يحق لهم الحصول على مزايا (  .)EIقدّمت وكالة اإليرادات
الكندية ( )CRAبرنامج (.)CRB
إذا كنت مؤهالً للحصول على  ،CRBفيمكنك الحصول على  1000دوالر ( 900دوالر بعد خصم
الضرائب) لمدة أسبوعين.

إذا بقي الحال على ما هو عليه بعد أسبوعين ،يجب عليك تقديم طلب مرة أخرى .يمكنك تقديم ما يصل
إلى إجمالي  13فترة استحقاق ( 26أسبو ًعا) بين  27أيلول/سبتمبر  2020و  25أيلول/سبتمبر
.2021
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة

مزايا اإلعانة الكندية

