
 

Canada Emergency Response Benefit 
 

 Canada Emergency Responseهزینه موقت توانید از کمکبیکار شده باشید، می 19چنانچه در اثر شیوع کوید 
Benefit (CERB) مند شوید. به موجب بهرهCERB گیرد.دالر به شما تعلق می 500هفته هر هفته مبلغ  16، تا مدت 

Service Canada  وCanada Revenue Agency (CRA) هزینه را پرداخت به صورت مشترک این کمک

 Serviceتوانید از طریق هر یک از این ادارات ولی نه هر دو اقدام نمایید . اگر مایلید بدانید که باید از طریق کنند. میمی
daCana   یاCRA  درخواست دهید، به صفحه وبCanada Emergency Response Benefit .رجوع کنید 

دوباره ید، ا(  درخواست کردهEmployment Insurance – EIچنانچه اخیراً برای بیمه بیکاری عادی یا استعالجی )

 شود.، درخواست شما به صورت خودکار ارزیابی میCERB. جهت تعیین صالحیت شما برای درخواست نکنید

 ( الزم نیست.EIبه بعد، دیگر گواهی پزشکی برای درخواست بیمه بیکاری ) 2020مارس  15از تاریخ 

دالر دریافت خواهید کرد. پس از آن بر  2000کنید، مبلغ اولیه  CERBدرخواست  Service Canadaاگر از طریق 

دالر به شما پرداخت خواهد شد. چنانچه  1000دهید، هر دو هفته مبلغ هایی که هر دو هفته یک بار ارائه میاساس گزارش

به شما پرداخت خواهد های ارائه شده دالر بر اساس گزارش 2000بخواهید فقط هر چهار هفته یک بار گزارش بدهید، مبلغ 

 ها از یک هفته پس از  درخواست شما صورت خواهد گرفت.شد. پرداخت

 بالفاصله پس از تعلیق در کار، درخواست بدهید. منتظر سابقه استخدامی خود نمانید.

کانادا عادی یا استعالجی کرده باشید، مزایای متعلقه از طریق طرح دولت  EIبه بعد درخواست  2020مارس  15اگر از 

 پرداخت خواهد شد. Canada Emergency Response Benefit (CERB)موسوم به 

  چنانچه تاکنون برای بیمه بیکاری یاCERB اید، جهت کسب اطالعات بیشتر درباره شرایط درخواست نداده

اس تم 2099-966-833-1احراز صالحیت و نحوه ارائه درخواست، با سرویس تلفنی خودکار ما به شماره 

 بگیرید.
  اگر قبالً از طریق بیمه بیکاری برایCERB توانید از طریق اید و سؤالی در این زمینه دارید، میدرخواست داده

صحبت  Canada Emergency Response Benefitبا یکی از نمایندگان  0299-699-833-1شماره 

 کنید.

برای والدین، ماهیگیری، مراقبت از اعضای خانواده و  جهت کسب اطالعات بیشتر درباره مزایای بیمه بیکاری زایمان

و  EI Maternity، Parental، Fishing، Family Caregivingمراقبت از اعضای خانواده در حال احتضار )

Compassionate careهای دو مارس و یا چنانچه گزارش 15شده تا پیش از های ارائه( و همچنین سایر درخواست

-206-800-1به شماره  EIخود را کامل کرده  و باید با یکی از نمایندگان صحبت کنید، لطفاً با مرکز تماس هفته یک بار 
 تماس بگیرید 7218

 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html

