ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝወረደ ቁጠባዊ ጽልዋ ንምፍታሕ ካብ መንግስቲ ካናዳ ንውልቀ ሰባት ክግበር ዝተመደበ ሓገዛት ዝርዝር*
ዓይነት ሓገዝ

መጠን ናይቲ ሓገዝ

ነቲ ሓገዝ ንምርካብ እንታይ ክገብር?

ተወሳኺ ሓበሬታ

$2000 ን ወርሒ

ነዚ ዌብሳይት ተከታተሉ

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)
ጠውቁ

ናይ ሞርጌጅ (Mortgage) ድጋፍ

ናይ ካናዳ ዓበይቲ ባንክታት ክሳብ ኣብዚ አዋን እዚ ሞርጌጅ ብ
ግቡእ ክኸፍሉ ዝጸንሑ ፥ በዚ ሕጂ ተፈጠሩ ዘሎ ግዝያዊ ሽግር
ብዝተተሓሓዘ ድማ ን ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ሞርጌጅ ምክፋል
ጠጠው ክብለሎም ዝደልዩ ዓማዊሎም ክሕግዙ ከም ዝክእሉ
ቃል ኣትዮም ኣለዉ።

ከም መጠን ናይ
ለቓሕ ገንዘብ

ምስቲ ሞርጌጅ ዝኣተኩምሉ ባንክ ተዘራረቡ

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)
ጠውቁ

ናይ ቆልዑት ሓገዝ ክፍሊት
(Canada Child Benefit)ምውሳኽ

መንግስቲ ካናዳ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ናይ ሕጻናት ሓገዝ
(Canada Child Benefit) ኣብዚ ዓመት ንሓደ ቆልዓ $300
ክውሰኾ እዩ። እዚ ክፍሊት ኣብ ካብ ወርሒ ግንቦት(May) ኣብ
ግብሪ ክውዕል ኣዩ።

ን ሓደ ቆልዓ $300
ካብ መንግስቲ ካናዳ
$200 ካብ መንግስቲ
ኦንታርዮ

ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቆልዑት ሓገዝ (Canada
Child Benefit ) ተጠቀምቲ ዝኮኑ ስራቤታት
ምምልካት ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ተውሳኺ
ክፍሊት ካብ ወርሒ ግንቦት ከም ዝመጾም
ምፍላጥ የድሊ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)
ጠውቁ

ናይ ትምህርት ለቃሕ (Student
Loan) ንዘለዎም ዝግበር ሓገዝ

ናይ ትምህርቲ ለቃሕ( Student Loan) ዘለዎም ብሙልኦም
ካብ መጋቢት(MARCH)30 ጀሚሩ ን ዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ዝኾነ
ክፍሊት ክኸፍሉ ኣይሕተቱን እዮም። ብተወሳኺ ኣብዚ ውሽጢ
6 ኣዋርሕ ናይቲ ለቃሕ ወለድ ኣይቆጽርን እዩ። እዚ ድማ ን
ንናይ ካናዳ ከምኡውን ናይ ኦንታርዮ ለቃሕ የጠቃልል።

ከም መጠን እቲ
ለቃሕ

ነቲ ሓገዝ ንምርካብ ዝኮነ ነገር ምግባር
ኣየድልየካን ። ካብ መጋቢት 30 ጀሚርኩም ነቲ
ዕዳ ምክፋል ጠጠው ክተብሉ ትክእሉ ኢኩም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)
ጠውቁ

እቲ ግምት ንውልቀሰብ
ብገምጋም $ 400
ንቤተሰብ ድማ
ብገምጋም $600 እዩ።

እዚ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ እዋኑ ታክስ ሪተርን
ካብ ምስራሕ ወጻኢ ዝምላእ ፎርም የለን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)
ጠውቁ

----

ንምምልካት ዝኮነ ነገር ክንገብር ኣይንሕተትን
ኢና።

Canada Emergency Response
Benefit (CERB)
መንግስቲ ካናዳ ናይ ህጹጽ እዋን ሓገዝ
መደብ

ናይቲ ሓገዝ ሓጺር መግለጺ
እዚ ዓይነት ሓገዝ(CERB) ብለበዳ ኮቪድ-19 ምኽንያት ስርሖም
ንዝሰኣኑ ሰራሕተኛታት፥ ንኣስታት 4 ወርሒ ብ ሕሳብ $2000
ዶላር ንወርሒ ዝወሃብ እዩ ። ኣዚ ኣሰራርሓ እዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ
ቃል ዝተኣትወሎም ሓገዛት ዝሓሸን ዝቀልጠፈን እዩ።
እዚ ሓገዝ (CERB) ዝምልከቶም
 ብምኽንያት ኮቪድ-19 ካብ ስርሖም ደው ዘበሉ ፣
 ዝሓመሙ ፥ ኣብ ሕክምና ተወሺቦም ዘለዉ ወይ ን
ዝሓመመ ኣባል ስድራቤት ዝኣልዩ ዘለዉ፣

ብምኽንያት ምዕጻው ቤት ትምህርትን ፥ መውዓሊ
ሕጻናትን ፥ ብዘይ ክፍሊት ንውላዶም ንምክንኻንን
ንምእላይን ስራሕ ጠጠው ከብሉ ዝተገደዱ
ሰራሕተኛታት የጠቃልል።
. ካብ ሚያዝያ( April) 6 ጀሚሩ ምምልካት ይከኣል

Special Goods and Services
Tax credit payment

ቅድሚ ሕጂ ብብዓመቱ ዝወሃብ ዝነበረ ናይ GST ክፍሊት
ከምዝውስኽ ተጌሩ ኣሎ።እቲ ወሰኽ ድማ ኣብ ወርሒ ግንቦት
ዝወሃብ እዩ፡

ታክስ ፋይል ናይ ምስራሕን
ምኽፋልን ግዜ ዝተገብረ ምንዋሕ

ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ምያዝያ ( April) 30 ክግበር ዝነብሮ ናይ
ታክስ ሪተርን ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ ሰነ 1 ከም ዝተናውሐ፥
እቲ ታክስ ምስ ተሰርሐ ድማ ክሳብ መስከረም ( September)
1 እንተዘይከፈልና ዝኮነ ይኹን መቅጻዕቲ ኣይክህሉን እዩ።

INFORMATION LAST UPDATED: March 26, 202

* ኣብዚ ዝርዝር ዘለዉ ሓገዛት ኩሉ ናይመንግስቲ ሓገዝ ኣይጠቃልልን እዩ ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዌብ ሳይት ተከታተሉ

