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Hỏi Đáp về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada 
 
Làm thế nào để tôi biết có nên nộp đơn xin trợ cấp EI hoặc Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp 
của Canada? 
Nếu bạn đã ngừng làm việc vì COVID-19, bạn nên nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của 
Canada. 

Có một cổng thông tin để hỗ trợ bạn trong quá trình nộp đơn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lời 
một vài câu hỏi đơn giản giúp hướng dẫn bạn hoàn thành đơn xin phù hợp nhất với tình huống 
của bạn. 

Đối với những người đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau vào ngày 
15 tháng 3 năm 2020 trở đi, yêu cầu trợ cấp Bảo hiểm Việc làm của bạn sẽ được xử lý tự động 
thông qua chương trình Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada. 

Đối với các trợ cấp Bảo hiểm Việc làm khác, bao gồm thai sản, nghĩa vụ làm cha mẹ, chăm 
sóc, phúc lợi cho ngư dân và chia sẻ công việc, bạn nên tiếp tục làm đơn xin như thường lệ. 

Trong những trường hợp nào tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của 
Canada? 
Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada có sẵn cho những người ngừng làm việc vì những lý 
do liên quan đến COVID-19, ví dụ: 

 Bạn đã mất việc; 
 Bạn đang cách ly hoặc mắc bệnh do COVID-19; 
 Bạn đang chăm sóc người khác vì họ đang cách ly hoặc mắc bệnh do COVID-19; 

và/hoặc 
 Bạn đang chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc khác vì cơ sở chăm sóc của họ đóng 

cửa do COVID-19. 

Có thể có những lý do khác liên quan đến COVID-19 ngoài những ví dụ này về việc tại sao bạn 
có thể đã ngừng làm việc. Tuy nhiên, bạn không thể tự mình bỏ việc. 

Ngoài ra, bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada nếu: 

 Bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau; 
hoặc 

 Bạn là người yêu cầu trợ cấp Bảo hiểm Việc làm trước đây, đã sử dụng hết quyền lợi 
của mình đối với các trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên trong khoảng thời gian từ 
ngày 29 tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. 

Để nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada, bạn không được kiếm nhiều hơn 1.000 
đô la trong khoảng thời gian ít nhất là 14 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian bốn tuần đầu kể 
từ khi đưa ra yêu cầu hoặc tổng cộng 1.000 đô la cho mỗi yêu cầu tiếp theo. 
 
Tôi có thể nhận được bao nhiêu thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada? 
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 500 đô la mỗi tuần trong tối 
đa 24 tuần. 
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Trợ cấp này phải chịu thuế - bạn sẽ phải khai báo trợ cấp đó là thu nhập khi bạn nộp thuế thu 
nhập cho năm thuế 2020. 

Khi nào sẽ có Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada? 
Trợ cấp sẽ có từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Bạn có thể làm 
đơn xin cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2020 cho các khoản thanh toán hồi tố trong khoảng thời 
gian đó. Bạn có thể làm đơn xin ở đây. 
 
Bạn có thể nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada không nếu bạn không phải là 
công dân hoặc thường trú nhân? 
Có, nếu bạn đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bao gồm cư trú tại Canada và có Số Bảo 
hiểm Xã hội hợp lệ. 
 
Tôi có cần bị mất việc để có thể xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada không? 
Không. 

Người lao động vẫn có hợp đồng với công ty của họ có thể nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn 
cấp của Canada nếu họ đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện. 
 
Nếu tôi đã nhận được trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên, tôi có nên nộp đơn xin 
lại Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada không? 
Không. 

Nếu bạn đã nhận được trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên, bạn sẽ tiếp tục nhận được 
trợ cấp này cho đến khi kết thúc thời gian hưởng trợ cấp. 

Bạn không thể nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm và Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada 
trong cùng thời gian. 

Những loại thu nhập nào được tính vào 5.000 đô la trong thu nhập việc làm và/hoặc tự 
làm chủ? 
Khoản tiền 5.000 đô la bao gồm tất cả thu nhập từ việc làm và tự làm chủ. Khoản này bao gồm 
các thu nhập, ngoài các loại thu nhập khác: tiền thưởng phục vụ bạn đã khai là thu nhập; cổ tức 
không đủ điều kiện; tiền thù lao (ví dụ: số tiền danh nghĩa được trả cho các tình nguyện viên 
dịch vụ khẩn cấp); và tiền bản quyền (ví dụ: trả cho các nghệ sĩ). Nếu bạn không đủ điều kiện 
nhận Bảo hiểm Việc làm, bạn cũng có thể đưa vào các khoản trợ cấp thai sản và nghĩa vụ làm 
cha mẹ mà bạn nhận được từ chương trình Bảo hiểm Việc làm và/hoặc các trợ cấp tương tự 
được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm dành Cha mẹ của Quebec. 

Lương hưu, khoản vay sinh viên và tiền học bổng không được coi là thu nhập việc làm và 
không được đưa vào. 

Khoản thu nhập tối thiểu 5.000 đô la có phải là khoản tiền phải kiếm được ở Canada 
không? 
Không. 

Khoản thu nhập không nhất thiết phải là kiếm được ở Canada, nhưng bạn phải cư trú ở 
Canada. 

Những gì được tính vào khoản thu nhập 1.000 đô la mà tôi có thể kiếm được? 
Khoản tiền 1.000 đô la bao gồm thu nhập từ việc làm và/hoặc tự làm chủ. Khoản này bao gồm 
các thu nhập, ngoài các loại thu nhập khác: tiền thưởng phục vụ bạn có thể kiếm được trong 
khi làm việc; cổ tức không đủ điều kiện; tiền thù lao (ví dụ: số tiền danh nghĩa được trả cho các 
tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp); và tiền bản quyền (ví dụ: trả cho các nghệ sĩ). 
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Tuy nhiên, các khoản thanh toán tiền bản quyền nhận được từ công việc diễn ra trước giai 
đoạn mà người này nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada cho giai đoạn đó không 
được tính là thu nhập trong thời gian nhận trợ cấp cụ thể đó. 

Lương hưu, khoản vay sinh viên và tiền học bổng không phải là thu nhập từ việc làm và do đó, 
không được đưa vào khoản tiền 1.000 đô la. 

Đơn xin sẽ được xác minh dựa vào hồ sơ thuế để xác nhận thu nhập. 

 


