
لتقديم طلب

لإلستفسارأو 

(:خصوصي)

المساعدة المالية
للعاملي   و للعامالت  

أثناء الحجر الصح  

ال يمكنني الذهاب إلى العمل بسبب

للحصول على ؤهلا م  ولست 19-كوفيد

مساعدة مالية من حكومة كندا؟

ضامنية المساعدة المالية التعلّي شروط قد تنطبق 

:إذا

يجب عليهم ويهدف إلى دعم األشخاص الذين . في المجتمع19-كوفيدالحد من انتشار إلى CoVivreبرنامج هذا اإلجراء منيهدف 

.حة العامةوالصيةلوالشموهو إجراٌء يندرج في سياق . تدابير المساعدة الحكوميةمن لإلستفادةوالغير مؤهلين الحجر الصحيتطبيق 

:للمزيد من المعلومات 
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/

ا  الية مما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مألست متأكدا

حكومية؟

.الصفحةهذه على ظهرانظر التفاصيل 

شروط
ة الحصول على المساعدة المالي

التضامنية

19-دكوفيال يمكنني الذهاب إلى العمل بسبب

 ًومية الحكالمساعدة من لإلستفادةلست مؤهال

،  PCRE  ،PCREPA)الطارئة 

PCMREأو من صاحب ( ، تأمين العمل

.العمل

19-دكوفينتيجة فحص بتوصلت 

يقإيجابية ويتعيَّن علي تطب

الحجر الصحي

يمكنني العمل ألنني كنتال 

على اتصال بشخص مصاب

.19-كوفيدبـ

ر ال يمكنني العمل ألنني أنتظ

.19-كوفيداختبارنتيجة 

، يجبحجر الصحيالأثناء 

.لعلى المرء البقاء في المنز

اتصال أو رسالة نصية

"ابواتس"أو عبر تطبيق 
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طلبات ما يخصبحاجة إلى معلومات في

المساعدات المالية الحكومية؟

514 932-2953 p.115 |

514 271-3533 |

514 738-4763 |

514 738-4763

514 932-2953 p.225 | 

514 932-2953 p.105

514 738-4763

514 932-2953 p.226

514 738-4763

514 734-1411

514 561-5860

514 561-5860

مراحل طلب المساعدة المالية التضامنية من برنامج 

CoVivre

اتصل بنا.  1
(خصوصي)التحقق من األهلية 

projetcovivrectti@gmail.comأو  1-438-507-2566

اختبار الفرز.  2
دلياًل على نتيجة اطلب دلياًل على اختبار الفرز أو

الفحص

في انتظار النتائج.   3
العزل الصحي في المنزل

كالمساعدة المالية المتاحة وفقاً لوضع← 

النتائج.   4
حة إذا كانت سلبية، فاتبع توصيات الص

.العمومية

د أحنتيجةأو إذا كانت إيجابيةإذا كانت 

تطبيق ، فيتوجب عليكأفراد أسرتك إيجابية

.الحجر الصحي

ةالمساعدة المالية التضامنية المتاح← 

حقوقك أثناء الحجر الصحي 
والعودة إلى العمل

في 19-بكوفيدهل أصبت 

العمل؟

ق هل أنت حامل وتشعرين بالقل

في 19-بـكوفيدمن اإلصابة 

العمل؟

(  ة)لديك حقوق كعامل

لمزيد من المعلومات ، اتصل 

بمركز العمال المهاجرين

1-514-342-2111

األسبانية

الكريولية

الهايتية

البنجابية

ةهنديال

العربية

الماندرين

تاغالوغال

الفارسية

البنغالية

اليديشية

لتاميلا

الروسية
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