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የካናዳ የአስቸኳይ ጊዜ ዕርዳታ Canada Emergency Response Benefit (CERB).
March 25, 2020 - Ottawa, Ontario - Department of Finance Canada
------------------የካናዳ መንግሥት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በሚደርሰው የኢኮኖሚ ጉዳት እንዳይጠቁ ለመከላከል ወሣኝ፣
ፈጣንና አመርቂ እርምጃ ሊወስድ ነው።
ማንም ለቤተሰቡ አስፈላጊ ነገሮችን ለማቅረብ ጤንነቱን አደጋ ላይ መጣልን እንዳይመርጥ ለቤተሰቡ በሚያቀርበው
ምግብ፣ መድኃኒት ለመክፈል፤ ቤተሰቡን ለመንከባከብ እና ከጤንነቱ የትኛውን ልምረጥ በሚል መጨነቅ የለበትም።
እንደገናም ሠራተኞችን ለመደገፍ ብሎም ንግድ ቤቶች ሠራተኞቻቸውን እንዳያጡ ለመርዳት የካናዳ መንግሥት
የአስቸኳይ ዕርዳታ ጥቅሞችን ደንግጓል።
ይህ ጥቅማጥቅም(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 ጥቅም(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።
ይህ ጥቅም (CERB) የቅጥር ዋስትና ክፍያ (EI) የማይመለከታቸው የወር ደሞዝተኞችን፣ ኮንትራት ሠራተኞችን፣ በግል
የሚሠሩ ግለሠቦችን ያካትታል።
በተጨማሪም ከሥራ ያልተባረሩ፣ ግን በኮቪድ-19 ምክንያት የታመሙና መስራት ያልቻሉ፣ ክፍያ የማይሠጣቸውም
የዚህ ጥቅም ተካፋዮች ናቸው። ይህ የንግድ ድርጅቶች ሠራተኞቻቸውን እንዳያጡ ያግዛል።
የቅጥር ዋስትና ክፍያ (EI) በከፍተኛ ቁጥር ያለውን ማመልከቻዎች ለማስተናገድ የሚያስችል መዋዕቅር ስለሌለው
ሁላችሁም በኮቪድ-19 ምክንያት የተጉላላችሁ ሁሉ በዚህ ጥቅም የምትካተቱ ይሆናል።
የቅጥር ዋስትና ክፍያ እየተቀበላችሁ ያላችሁ ለዚህ ጥቅም ማመልከት አይኖርባችሁም። በዛው መቀጠል ይኖርባችኋል።
የቅጥር ዋስትና(EI) ክፍያችሁ ከኦክቶበር 3 2020 በፊት የሚያበቃ ከሆነ፣ የቅጥር ዋስትና(EI) ክፍያው እንዳቆመ ለዚህ
ጥቅም ማመልከት ትችላላችሁ።
ለቅጥር ዋስትና(EI) ክፍያ ያመለከታችሁና ማመልከቻው በሒደት ላይ የሆነ መልሳችሁ ማመልከት አይኖርባችሁም።
የቅጥር ዋስትና ክፍያ ለማግኘት መጠይቁን የምታሟሉ መደበኛ የቅጥር ዋስትናችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ከ16
ሳምንታት በኋላም ሥራ ያልጀመራችሁ እንደሆነ ለዚህ ጥቅም(CERB). ማመልከት ትችላላችሁ።
የካናዳ መንግሥት ከኪሳችሁ ገንዘብ እንዳይጠፋ እየተጋ ነው። ይህንን ጥቅም ይህ ጥቅም (CERB). በአፕሪል 2020
መጠቀም ይቻላል። የቅጥር ዋስትና(Employment Insurance/EI) ክፍያ ማግኘት የምትችሉ ግን ለ(EI) here,
ማመልከት ትችላላችሁ።

ይህንን ጥቅም (CERB). ለማግኘት ያመለከቱ በአሥር ቀናት ውስጥ ክፍያውን ማግኘት ይጀምራሉ። ይህ ክፍያ ከማርች
15 2020 እስከ ኦክቶበር 3 2020 ድረስ ይኖራል።
ቅጥር ዋስትና = Employment Insurance (EI)

የካንዳ ፌዴራል መንግሥት ለካናዳውያን የ27 ቢሊዮን ዶላር ዕርዳታ እንደሚያደርግ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶኦ ቢል
ሞንሮ አስታወቁ። ሚኒስትሩ “ በቻልነው ሁሉ” የሕዝባችንን የፋይናንስ ጤንነት ለመጠበቅ “የቻልነውን ሁሉ”
እናደርጋለን ብብለዋል።
ነገር ግን የቻልነውን ማለት ለ እርስዎ የያዘው ትርጉም ምንድነው? መካካሻ የሚያገኙት እንዴት ነው?

የአስቸኳይ ዕርዳታ ጥቅማ ጥቅም እንዴት ሊያገኙ ይችላሉ?
ጥቅማ ጥቅሙ ከአፕሪል 2020 ጀምሮ ይሠጣል
ካናዳውያን ጥቅማ ጥቅሙን ለማግኘት የብቁነት ማረጋግገጫ ምጠይቆችን ማምሟላት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም በየ
አሥራ አምስት ቀኑ ብቁነታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል።
ካናዳውያን ጥቅማጥቅሙን ለማግኘት በሚከተሉት ሶስት መንገዶች ማመልከት ይችላሉ።
●
●
●

CRA MyAccount secure portal;
My Service Canada Account;
ከክፍያ ነፃ የሆኑ ለዚሁ የተመደቡ ስልክ ቁጥሮችን በመጠቀም መደወል

