بیمه بیکاری و مزایای بازیابی کانادا
برای ارائه حمیات هایی که کانادایی های جویای کار به آن نیاز دارند تا دوباره بتوانند روی پای خود
بایستند ،دولت در حال ایجاد تغییراتی در برنامه بیمه بیکاری است EI .هم اکنون برای عده بیشتری
از مردم کانادا در دسترس خواهد بود ،از جمله افرادی که در گذشته واجد شرایط استفاده از EI
نمیشدند ،که همین امر باعث میشود تا بیش از  400000نفر به برنامه اضافه شوند .افرادی که
 EIدریافت میکنند ،واجد شرایط دریافت مزایای مشمول مالیاتی با نرخ حداقل  400دالر در هفته،
یا  240دالر در هفته برای مزایای حق والدین خواهند شد و مزایای عادی برای حداقل یک دوره
زمانی  26هفتهای در دسترس خواهد بود.
به عالوه ،برای حصول اطمینان از اینکه مردم کانادا حمایت مورد نیاز خود را در طول این
دوران چالش برانگ یز دریافت می کنند ،ما اجرای برنامه سه مزایای جدید را پیشنهاد می کنیم:






مزایای بازیابی کانادا () ،CRBمبلغ  400دالر در هفته را تا سقف مدت  26هفته ،به افراد
شاغلی که خود اشتغال هستند یا واجد شرایط  EIنیستند و افرادی که به حمایت درآمدی نیاز
دارند و کسانی که آماده و در جستجوی شغل هستند ،پرداخت خواهد کرد .این مزایا از
کانادایی هایی که درآمدشان به دلیل  COVID-19کاهش یافته یا بازنگشته است ،حمایت
خواهد کرد.
مزایای بازیابی بیماری کانادا () ،CRSBمبلغ  500دالر در هفته را تا سقف دو هفته ،به
افراد شاغلی پرداخت خواهد کرد که به دلیل  COVID-19بیمار هستند یا باید به قرنطینه
شخصی بروند.
مزایای بازیابی مراقبان کانادا () ،CRCBمبلغ  500دالر در هفته را تا سقف  26هفته
برای هر خانوار ،به کانادایی های واجد شرایط که باید از افراد زیر مراقبت کنند ،پرداخت
خواهد کرد:
 oیک کودک زیر  12سال ب ه دلیل تعطیلی مدارس یا مراکز نگهداری از کودک در
نتیجه COVID-19
 oیک عضو خانواده که دچار معلولیت است یا یک وابسته ،چون برنامه نگهداری
روزانه یا مرکز مراقبت از وی به دلیل  COVID-19تعطیل شده است.
 oیک کودک ،یک عضو خانواده دچار معلولیت ،یا یک وابسته که طبق توصیه یک
متخصص پزشکی ،به دلیل قرار داشتن در معرض خطر بیشتر در صورت ابتال به
 ، COVID-19به مدرسه مرکز مراقبت روزانه ،یا سایر مراکز مراقبتی نمیرود

انتقال از  CERBبه بیمه بیکاری ()EI
دولت کانادا تغییراتی را در برنامه بیمه بیکاری (  )EIو مزایای بازیابی جدید اعالم کرده که به
شیوه ای بهتر از مردم کانادا حمایت خواهد کرد.
اگر پس از پایان مزایای  CERBخود به کمک مالی نیاز دارید
از تاریخ  27سپتامبر  ،2020چند تغییر موقتی در برنامه  EIایجاد شده تا به شما برای دسترسی
به مزایای  EIکمک کند .این تغییرات به مدت  1سال اجرا میشوند .ببینید که آیا واجد شرایط هستید
یا خیر:
اگر از طریق سرویس کانادا ،مزایای  CERBدریافت میکردید
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺰاﯾﺎی  CERBﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮭﺎ
اداﻣﮫ دھﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾﺎی  EIﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺷﺘﻐﺎل ( )ROEﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﮫای ﺑﺮای ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﺎدی  EIرا آﻏﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،از
طﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی  CERBﺧﻮد ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ  EIﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ دھﯿﺪ:




شماره  SINشما با  9شروع میشود
خود اشتغال هستید ،یا
در گزارش  CERBخود اعالم کرده اید که به صورت تمام وقت به کار خود بازگشتهاید

اگر به جای مزایای عادی ،به مزایای بیماری نیاز دارید
می توانید در گزارش های خود اعالم کنید که به دالیل پزشکی قادر به کار نیستید و در این شرایط
میتوانید تا سقف  15هفته مزایای بیماری دریافت کنید.
اگر از طریق اداره مالیات کانادا ،مزایای  CERBدریافت میکردید
باید پیش از درخواست برای مزایای  ،EIکلیه پرداختی های  CERBخود را دریافت کرده باشید.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﺧﺮﯾﻦ دوره داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای  CERBدرﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ دھﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺮﺧﺼﯽ  EIﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺐو به صورت آنالین درخواست ارائه دهید.
است
درخواست برای بیمه بیکاری

مزایای بازیابی کانادا
مزایای بازیابی کانادا ( )CRBبه افراد شاغل و خود اشتغال که به صورت مستقیم تحت
تاثیر  COVID-19قرار گرفته و واجد شرایط دریافت مزایای بیمه بیکاری (  )EIنیستند ،حمایت
درآمدی ارائه میدهد .برنامه مزایای  CRBاز سوی اداره مالیات کانادا ( )CRAاجرا میشود.
اگر واجد شرایط  CRBهستید ،می توانید مبلغ  1000دالر ( 900دالر پس از کسر مالیات) را
برای یک دوره  2هفتهای دریافت کنید.
اگر وضعیت شما برای مدت بیشتر از  2هفته ادامه پیدا کرد ،باید دوباره درخواست ارائه دهید .شما
می توانید برای سقف  13دوره با کسب شرایط ( 26هفته) بین تاریخهای  27سپتامبر
 2020و  25سپتامبر  2021درخواست ارائه دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه مزایای بازیابی کانادا مراجعه کنید.

