በ ኮቪድ-19 ምክንያት የደረሰውን ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮት ለመቋቋም ከካናዳ መንግስት ለግለሰቦች የሚደረጉ እገዛዎች ዝርዝር*
የእገዛው አይነት

የእገዛው መጠን

እገዛውን ለማግኘት ምን ላድርግ?

ተጨማሪ መረጃ

$2000 በወር

ይህንን ድረገጽ ይከታተሉ

በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ

የሞርጌጅ (Mortgage) ድጋፍ

የካናዳ አበይት ባንኮች አስከዛሬ ሞርጌጃቸውን በትክክል ሲከፍሉ
ለነበሩና አሁን ግን ከውቅቱ ችግር ጋር በተያያዘ ለተወሰነ ግዜ
ሞርጌጅ መክፈል ለማቆም የሚፈልጉ ደንበኞቻቸውን መርዳት
አንደሚችሉ ቃል ገብተዋል።

እንደብድሩ መጠን

ሞርጌጅ የሰጥዎትን ባንክ ያነጋግሩ

በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ

የልጆች እገዛ ክፍያ (Canada Child
Benefit)ስለመጨመር

ወትሮ በካናዳ መንግስት የሚደረገው የልጆች እገዛ ክፍያ (Canada
Child Benefit) በዚህ አመት በአንድ ልጅ $300 ይጨምራል።
ይህም ክፍያ በ ሜይ ወር ይከናወናል

በ አንድ ልጅ $300
ከካናዳ መንግስት
$200 ከኦንታርዮ
መንግስት

አሁን የካናዳ የልጆች እገዛ (Canada Child
Benefit ) ተጠቃሚ የሆኑ ቤተሰቦች ማመልከት
አያስፈልጋቸውም። ተጨማሪው ክፍያ በሜይ
ወር አንደሚደርሳቸው መጠበቅ ይችላሉ

በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ

የትምህርት ብድር (Student Loan)
ላለባቸው የተደረገ እገዛ

የትምህርት ብድር Student Loan) ያለባቸው በሙሉ ከማርች
30 ጀምሮ ለስድስት ወር ያህል ምንም አይነት ክፍያ አንዲያደርጉ
አይጠበቅባቸውም። በተጨማሪም በዚህ ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ
ብድሩ ወለድ አይቆጥርም። ይህ እገዛ የካናዳንም የኦንቴርዮንም
ብድር ይመለከታል

እንደብድሩ መጠን

እገዛውን ለማግኘት ምንም ማድረግ
አይጠበቅብዎትም። ከማርች 30 ጀምሮ
ለስድስት ወር ክፍያውን ማቆም ይችላሉ

በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ

Special Goods and Services
Tax credit payment

ከዚህ በፊት በየአመቱ የሚሰጠው የ GST ክፍያ እንዲጨመር
ተደርጓል። ጭማሬውም በሜይ ወር የሚከፈል ነው

ግምቱ ለግለሰብ
በአማካይ $ 400
ለቤተሰብ ደግሞ በ
አማካይ $600 ነው

ይህንን እገዛ ለማግኘት በወቅቱ ታክስ
ሪተርናችንን ከመስራት ውጪ የሚሞላ ፎርም
የለም

በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ

ታክስ ፋይልየማድረግና የመክፈል
ጊዜ ስለመራዘም

ሌላ ጊዜ በ አፕሪል 30 ፋይል መደረግ የነበረበት ታክስ ሪተርን
በዚህ አመት ወደ ጁን 1 ሲተላለፍ ታክሱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ
መክፈል ካለብን አስከ ሴፕቴምበር 1 ድረስ ባንከፍል ምንም
ኣይነት ወለድም ይሁን ቅጣት ኣይታሰብብንም።

----

ለማመልከት ምንም ማድረግ አይጠበቅብዎትም

Canada Emergency Response
Benefit (CERB)

የእገዛው አጭር መግለጫ
ይህ እገዛ(CERB) በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ሥራቸውን ላጡ
ሠራተኞች እስከ አራት ወራት በወር $2000 ይሠጣል። ይህ
አሠራር ከዚህ ቀደም ቃል ከተገቡት ዕርዳታዎች የተሻለና ቀልጣፋ
አሠራር ነው። የዚህ እገዛ(CERB) ተጋሪዎች
• በኮቪድ-19 ምክንያት ስራቸውን ያጡ፣
• የታመሙ፣ መጠበቂያ ቤት የገቡ፣ ወይንም የታመመ
የቤተሰብ አባል የሚንከባከቡ፣
• ትምህርት ቤትና የሕፃናት መዋያ በመዘጋቱ ምክንያት
ካለክፍያ ልጆቻቸውን ለመንከባከብ ሥራ አቁመው
ቤት ለመዋል የተገደዱ ሠራተኞችን ያካትታል።
ከ አፕሪል 6 ጀምሮ ማመልከት ይቻላል

INFORMATION LAST UPDATED: March 26, 20
* ይህ ዝርዝር ያሉትን አገዛዎች ሙሉ ለሙሉ አያካትትም። ሙሉ መረጃ ለማግኘት ይህንን ድረገጽ ይከታተሉ

