
(مزایای واکنش اضطراری  Canada Emergency Response Benefitپرسش و پاسخ در رابطھ با 
 کانادا)

 
 ؟Canada Emergency Response Benefitبدھم یا درخواست  EIچطور بفھمم کھ آیا باید درخواست مزایای 

را  Canada Emergency Response Benefitکار خود را متوقف نموده اید، باید درخواست  COVID-19اگر بھ دلیل 
 بنمایید.

از شما چند سوال ساده پرسیده میشود تا کمک کند  واحد برای کمک بھ شما در روند ارائھ درخواست در دسترس میباشد. سایتیک 
 درخواستی را پر کنید کھ مناسب ترین حاالت برای شما میباشد.

ر میباشند، درخواست یا بعدت 2020مارس  15در تاریخ  EIبرای کلیھ افرادی کھ واجد شرایط دریافت مزایای معمول یا بیماری 
Employment Insurance شما بھ طور خودکار از طریقCanada Emergency Response Benefit .پردازش میشود 

شامل بارداری، بچھ داری، مراقبت، ماھیگیری و اشتراک کار، باید ھمچنان مطابق  Employment Insuranceبرای مزایای دیگر 
 ارائھ نمایید ھمانطور کھ قبالً این کار را انجام میدادید. درخواستمعمول 

 درخواست بدھم؟ Canada Emergency Response Benefitتحت چھ شرایطی میتوانم برای 
Canada Emergency Response Benefit  در دسترس آنھایی میباشد کھ بنا بھ دالیل مرتبط باCOVID-19  کار کردن را

 متوقف نموده اند، مانند:

 کار خود را از دست داده اید؛ •
 در قرنطینھ بوده یا بیمار ھستید؛ COVID-19بھ دلیل  •
 ا مراقبت مینمایید و/یادر قرنطینھ بوده یا بیمار میباشند، از آنھ COVID-19بھ دلیل آن کھ افرادی دیگری بھ واسطھ  •
 تعطیل میباشد از آنھا مراقبت مینمایید. COVID-19بھ دلیل آن کھ مرکز مراقبت از فرزند یا وابستگان شما بھ واسطھ  •

وجود داشتھ باشد کھ باعث میشود شما کار خود را  COVID-19ممکن است دالیل دیگری بھ غیر از مثالھای فوق در ارتباط با 
 بھ صورت داوطلبانھ کار خود را ترک کنید. نمیتوانیدمتوقف نموده باشید. اما 

 ارائھ نمایید: Canada Emergency Response Benefitبھ عنوان گزینھ دیگر، میتوانید در موارد زیر درخواست خود را بھ

 باشید؛ یا Employment Insuranceیا بیماری  واجد شرایط دریافت مزایای معمول •
 2020اکتبر  3الی  2019دسامبر  29باشید کھ بین تاریخھای  Employment Insuranceدرخواست دھنده قبلی  •

 خود را مصرف کرده اید. Employment Insuranceمزایای معمول 

روز  14دالر در یک دوره دست کم  1,000، نباید بیش از Canada Emergency Response Benefitبھ منظور دریافت 
 دالر در کل برای ھر درخواست بعدی درآمد کسب کرده باشید. 1,000متوالی در مدت چھار ھفتھ اول درخواست خود یا 

 
 میتوانم دریافت کنم؟ Canada Emergency Response Benefitچھ مبلغی از طریق 

 ھفتھ دریافت خواھید نمود. 16دالر در ھفتھ تا حداکثر  500اگر ملزومات احراز شرایط را برآورده نمایید، 
، این مزایا را بھ 2020از شما انتظار میرود کھ بھ ھنگام ارسال اظھارنامھ مالیاتی برای سال مالیاتی  --مزایا مشمول مالیات میباشد 

 عنوان درآمد اعالم نمایید. 

 در دسترس میباشد؟ Canada Emergency Response Benefitچھ زمانی 
برای پرداختھای قبلی  2020دسامبر  2در دسترس میباشد. میتوانید تا تاریخ  2020اکتبر  3لغایت  2020مارس  15مزایا از تاریخ 

 بدھید. اینجا مشمول دوره ذکر شده درخواست بدھید. میتوانید درخواست خود را در
 

 دریافت نمایید؟ Canada Emergency Response Benefitاگر شھروندی یا اقامت دائم نداشتھ باشید آیا میتوانید 
 معتبر میباشد. Social Insurance Numberبلی اگر ملزومات احراز شرایط را برآورده نمایید کھ شامل اقامت در کانادا و داشتن 
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 باید از کار اخراج شده باشم؟ Canada Emergency Response Benefitآیا برای دسترسی بھ 
 خیر.

 Canadaکارگرانی کھ ھمچنان جزئی از شرکتشان میباشند میتوانند در صورت برآورده نمودن ملزومات احراز شرایط 
Emergency Response Benefit .دریافت نمایند 

 
 Canadaرا دریافت نمایم، آیا باید مجدداً برای  Employment Insuranceاگر در حال حاضر مزایای معمول 

Emergency Response Benefit  درخواست بدھم؟ 
 خیر.

را دریافت مینمایید، ھمچنان این مزایا را تا پایان دوره مزایای  Employment Insuranceاگر در حال حاضر مزایای معمول  
 د ھمچنان دریافت خواھید نمود.خو

 Canada Emergency Responseو Employment Insurance benefitsنمیتوانید برای یک دوره مشابھ مزایای 
Benefit .را با ھم دریافت نمایید 

 دالر درآمد حاصل از اشتغال و/یا خود اشتغالی در نظر گرفتھ میشوند؟ 5,000چھ نوع درآمدھایی مشمول محاسبھ 
دالر شامل کلیھ درآمدھای حاصل از اشتغال و خوداشتغالی میباشد. نمونھ ھایی از این درآمدھا عبارتند از: انعامی کھ بھ  5,000

عنوان درآمد اعالم نموده اید؛ سود غیرواجد شرایط؛ دستمزد (مانند مبالغ قابل مالحظھ دریافت شده برای داوطلبان خدمات 
نباشید، میتوانید  Employment Insuranceثال پرداختی بھ ھنرمندان). اگر واجد شرایط اورژانسی)؛ و حق امتیاز (برای م

 Quebecیا مزایای مشابھ پرداختی در کبک طبق  Employment Insuranceمزایای بارداری و بچھ داری را کھ از برنامھ 
Parental Insurance Plan .(طرح بیمھ بچھ داری کبک) دریافت میکنید، لحاظ نمایید 

 حقوق بازنشستگی، وام تحصیلی و بورسیھ تحصیلی بھ عنوان درآمد اشتغال درنظر گرفتھ نشده و نباید لحاظ شود.

 دالر باید در کانادا کسب شده باشد؟ 5,000آیا حداقل درآمد 
 خیر.

 ا باید در کانادا اقامت داشتھ باشید.الزم نیست درآمد در کانادا کسب شده باشد، ام

 دالر درآمدی کھ کسب کرده ام، لحاظ میشوند؟ 1,000چھ درآمدھایی در 
دالر شامل کلیھ درآمدھای حاصل از اشتغال و/یا خوداشتغالی میباشد. نمونھ ھایی از این درآمدھا عبارتند از: انعامی کھ  1,000

سود غیرواجد شرایط؛ دستمزد (مانند مبالغ قابل مالحظھ دریافت شده برای داوطلبان ممکن است بھ ھنگام کار کسب نموده باشید، 
 خدمات اورژانسی)؛ و حق امتیاز (برای مثال پرداختی بھ ھنرمندان).

 Canada Emergencyاما پرداخت حق امتیاز دریافت از کار کھ پیش از دوره ای صورت گرفتھ باشد کھ شخص درخواست 
Response Benefit  .را کرده است درآمد در طول دوره مزایای مزبور تلقی نمیشود 

 دالر در نظر گرفتھ شود. 1,000حقوق بازنشستگی، وام تحصیلی و بورس تحصیلی درآمد اشتغال نبوده و بنابراین نباید در 

 درخواستھا طبق سوابق مالیاتی برای تایید درآمد مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت.
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